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Wstęp 
Pokojowa Nagroda Nobla, kobiety i polityka 

 
 
Fundator 
 
Alfred Bernhard Nobel urodził się 21 października 

1833 r. w Sztokholmie przy ulicy Norrlandsgatan 9.  
W wieku lat ośmiu wyprowadził się wraz z rodziną do 
Rosji, gdzie jego ojciec Emmanuel założył w Petersburgu 
fabrykę, która podczas wojny krymskiej, pod nazwą 
„Branobel” robiła interesy na ropie nad Morzem Kaspij-
skimi odniosła sukces finansowy, ale później splajtowała. 
Zanim to się jednak stało, Emmanuel Nobel wraz z czte-
rema synami uciekł do Petersburga, gdzie otworzył biuro 
inżynierskie. Alfred Nobel, był żywo zainteresowany 
naukami przyrodniczymi i szybko nauczył się pięciu 
języków i to w wieku lat siedemnastu. Można powiedzieć, 
iż był samoukiem, gdyż do szkoły uczęszczał jedynie 
przez rok (1841–1842) w Sztokholmie, nie ukończył 
nigdy żadnych studiów uniwersyteckich. Początkowo 
pragnął być pisarzem, ale te plany ustąpiły przed poby-
tem naukowym za granicą, zorganizowanym przez jego 
ojca. Z Petersburga wyjechał w roku 1849 do Europy  
i Stanów Zjednoczonych. Praktykował i uczył się w Paryżu 
w laboratorium profesora Th.J. Pelouze nad bezpieczniej-
szym użyciem nitrogliceryny. Tam również przeżył swoją 
pierwszą i tragiczną miłość do młodej Szwedki, której 
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dedykował pierwsze wiersze. Śmierć ukochanej uczynić 
go miała „samotnym pustelnikiem w pełnym życia 
kwiecie” (Jaszuński 1995: 91); życia, które od tej pory 
postanowił poświecić wyłącznie szlachetnym powinno-
ściom (Filser 2004: 26). 

Jego literackie zainteresowania koncentrowały się 
nie tylko na pisaniu wierszy, które w większości spalił  
w wieku podeszłym. Napisał też powieść Siostry, a w ostat-
nich latach życia stworzył niedokończony dramat Ne-
mezis. Ponadto, wielbił twórczość Percy’ego Shelley’a – 
podczas pobytu w Paryżu poszukiwał towarzystwa lite-
ratów, w tym Wiktora Hugo. Po powrocie do Szwecji 
rozpoczął prace w laboratorium swego ojca w Sztokhol-
mie, co stało się początkiem jego wynalazczych sukcesów 
nad wybuchowa nitrogliceryną. W Vinterviken nad 
jeziorem Melar zbudował pierwszą fabrykę nitroglicery-
ny na świecie, a po śmierci brata Emila i ojca Emmanuela, 
przejął kierownictwo firmy. Ten fakt umożliwił mu bu-
dowę fabryki dynamitu, lub „bezpiecznego proszku Nobla” 
w Krümmel koło Hamburga w Niemczech i Norwegii,  
w Szkocji i Ameryce. W roku 1867 otrzymał patent na 
dynamit, który był szczególnym rodzajem nitrogliceryny, 
który stał się niezwykle użytecznym materiałem w pra-
cach budowlanych. Udoskonalano dynamit w laborato-
riach Nobla w Sztokholmie, Hamburgu i Paryżu, w Bofors 
w Szwecji i w San Remo, a w 1875 roku produkowano go 
w 15 fabrykach na świecie, już jako znacznie bezpiecz-
niejszą żelatynę dynamitową (tamże: 27). 

Sam Nobel interesował się wszelkimi nowinkami 
technicznymi, często kontrowersyjnymi, a już w 1892 
roku zainteresowały go loty powietrzne. Sam wynalazł 
wiele przydatnych przedmiotów, jak np. wieczne pióro, 
którego używał podczas długich podróży oraz skon-
struował 30 osobową aluminiową łódź, którą sam ste-
rował. Był autorem 355 patentów, z których wiele było  
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o wiele bardziej wymyślnych niż przydatnych. Jego 
ostatni wynalazek przed śmiercią dotyczył progresyw-
nego prochu bezdymnego, który miał zapewnić bezgło-
śne strzelanie z dział i karabinów (tamże: 28). 

Nobel był człowiekiem zarówno niezwykle pragma-
tycznym, jak i trudnym i kontrowersyjnym. Nie dopusz-
czał bliskości z innymi ludźmi i był samotnikiem. Gdzie-
kolwiek się znalazł, a mieszkał w Hamburgu i Paryżu, 
zakładał laboratorium, w którym prowadził badania nad 
swymi wynalazkami. Pod koniec życia pragnął powrócić 
do Szwecji i zakupił tam niewielki dworek pod Karlskroga. 

Nigdy nie cieszył się dobrym zdrowiem. Cierpiał na 
migreny i dolegliwości krążeniowe, co wpłynęło na stan 
jego psychiki i ponawiające się depresje. Sam siebie na-
zywał mizantropem, któremu łatwiej było strawić filo-
zofię niż jedzenie (tamże: 31). Jego stan zdrowia znacznie 
się pogorszył na jesieni 1896 r. i zdecydował się wów-
czas na wyjazd do swej willi w San Remo. W dniu 7 grud-
nia tegoż roku donosił o swym wynalazku prochu bez-
dymnego nitrocelulozowego. W dniu następnym doznał 
udaru mózgu. Umarł samotnie 10 grudnia 1896 roku. 
Został spopielony, gdyż bardzo popierał ten rodzaj po-
chówku, co zawarł nawet w swoim testamencie, a jego 
prochy pochowano 30 grudnia 1896 roku w Sztokholmie 
(tamże: 33–34). 

Jako człowiek pragmatyczny Nobel doceniał wartość 
majątku, ale wyłącznie zdobytego własną pracą. Dlatego 
chciał wspierać ludzi, którzy poszukiwali nowych roz-
wiązań. On sam potrafił ocenić własne osiągnięcia, gdyż 
bez jego dynamitu nie zbudowano by np. tunelu św. 
Gottarda, Kanału Korynckiego, kolei centralnego Pacyfi-
ku przez Sierra Nevada i Kanału Panamskiego. 

Dlatego, na rok przed śmiercią sporządził testament, 
w którym, oprócz obdarowania wyliczonym imiennie 
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krewnym, współpracownikom i przyjaciołom, w dwu-
dziestoma procentami pozostawionego spadku, następne 
16 procent pozostawił różnym instytucjom, takim jak: 
Szwedzki Klub w Paryżu, Szkoła Wyższa w Sztokholmie  
i Karolinska Institut. Instytut ten stał się zaczątkiem 
Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii, gdyż 
narastający tytułem odsetek fundusz miał ufundować co 
trzy lata nagrodę w tej dziedzinie za najważniejsze i naj-
bardziej przełomowe odkrycie lub wynalazek. 

Pozostałą część swego majątku przeznaczył dla Aka-
demii Nauk, w celu utworzenia z tego funduszu, „z któ-
rego roczne odsetki miały być przydzielane w postaci 
nagrody za najważniejsze i najbardziej przełomowe od-
krycia lub prace umysłowe na szeroko rozumianym 
obszarze wiedzy i postępu za wyjątkiem dziedziny fizjo-
logii i medycyny”. Życzeniem Nobla było, by „ci, którym 
się uda czy pisemnie, czy poprzez działanie zwalczać 
dziwne przesądy, wysuwane nadal przez narody i rządy 
przeciw ustanowieniu europejskiego trybunału pokoju, 
zostali szczególnie uwzględnieni”. Nagrody, co było 
życzeniem Nobla „przypadły najbardziej zasłużonemu, 
bez względu na to, czy jest on Szwedem, obcokrajowcem, 
mężczyzną czy kobietą” (Jaszuński, 1995: 178). 

Wykonanie testamentu Nobla w Szwecji stało się 
możliwym, dlatego, iż wcześniej kupił już wspomniany 
dworek w Szwecji, sąd w Karlskroga wyraził zgodę na 
realizację testamentu w Szwecji, eliminując tym samym 
udział Francji w tym przedsięwzięciu, gdzie Nobel ulo-
kował większość swego majątku (Filser: 2004: 30). 

Całość majątku Nobla wynosiła w chwili jego śmierci 
33, 234 miliona koron. Egzekutorami testamentu zostali 
Ragnar Solhman – asystent Nobla i Rudolf Lijequista, 
dwaj szwedzcy inżynierowie, oraz Carl Lindhagen – 
burmistrz Sztokholmu. O powiększenie tej kwoty trosz-
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czyć się miała Fundacja Nobla, a odsetki miały być 
podzielone na pięć równych części – czyli nagród. 
Według statutów Nobla z 29 czerwca 1900 roku majątek 
ze spadku po Alfredzie Noblu jest zarządzany przez 
Fundację Nobla, która odpowiada za inwestycje mająt-
kowe, a nie za przyznawanie nagród (Filser, 2004: 30). 

Od chwili przyznania pierwszych nagród Nobla  
w roku 1901, wysokość sumy nagrody ulegała zmianom 
z powodów historycznych i ekonomicznych. W chwili 
obecnej wynosi 10 milionów koron szwedzkich, czyli 
około 4,5 miliona złotych. 

 
 
Kobiety w życiu Nobla  
 
Alfred Nobel po swej tragicznie zakończonej miłości 

do młodej Szwedki studentki farmacji, która zmarła  
w Paryżu na gruźlicę nie związał się z żadna kobietą do 
końca życia. Jedyną kobietą, którą dopuścił do swej 
trudnej przyjaźni była hrabianka Berta Kinsky z Austrii, 
która poznała Nobla przez ogłoszenie, które zamieścił  
w gazecie, poszukując sekretarki, w średnim wieku, ze 
znajomością języków obcych. Berta Kinsky odpowiedzia-
ła na ogłoszenie za namową swej późniejszej teściowej, 
matki Arthura von Suttnera. W kontakcie z Noblem 
odnalazła przyjaźń i zaufanie pracodawcy. Aczkolwiek 
pracowała u Nobla krótko, gdyż wyjechała, aby poślubić 
Arthura von Suttnera, odegrała istotną rolę w życiu 
Nobla, pozostając jego przyjaciółką i korespondentką 
przez dziesiątki lat. Uznaje się nawet, iż jej poglądy na 
kwestie społeczne i na temat pokoju przyczyniły się do 
przeznaczenia części jego majątku na ufundowanie 
Pokojowej Nagrody Nobla. Świadczyć ma o tym fakt 
obecności portretu Berthy von Suttner obok portretu 
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Nobla i Regnara Sohlmana, jako wykonawcy testamentu, 
w pokoju konferencyjnym Fundacji Nobla w Sztokholmie 
(Filser, 2004: 28–29). Sama stała się jej laureatką w roku 
1905. 

 
 
Nagroda Nobla 
 
Propozycje dotyczące nominacji składa 3000 wybra-

nych osobistości. Przykładowo, Fundacja Nobla podaje, 
że w przypadku Pokojowej Nagrody Nobla nominowane 
mogą być następujące osoby: 

• członkowie parlamentów i rządów,  
• członkowie międzynarodowych sądów, 
• rektorzy uniwersytetów,  
• profesorowie nauk humanistycznych, historii, filo-

zofii, prawa oraz teologii,  
• dyrektorzy pokojowych instytutów badawczych 

oraz zagranicznych instytutów politycznych,  
• laureaci Pokojowej Nagrody Nobla,  
• członkowie zarządu organizacji, które otrzymały 

Pokojową Nagrodę Nobla,  
• byli i aktualni członkowie Norweskiego Komitetu 

Noblowskiego, 
• byli doradcy mianowani przez Norweski Instytut 

Noblowski. 
Podobne wymagania dotyczą innych dziedzin. Osta-

teczny termin zgłaszania nominacji upływa 31 stycznia 
każdego roku. Automatycznie dyskwalifikowane są no-
minacje własnej osoby oraz nominacje osób zmarłych. 
Nagrody są wręczane w Filharmonii Sztokholmskiej. 

Pierwsza uroczystość wręczenia tej nagrody odbyła 
się w Królewskiej Akademii Muzycznej w Sztokholmie  
w 1901. Pokojową nagrodę Nobla otrzymali wtedy Jean 
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Henri Dunant, założyciel Czerwonego Krzyża i Frédéric 
Passy. Od 1902 roku nagrody są formalnie przyznawane 
przez króla Szwecji. Każdy z laureatów otrzymuje złoty 
medal i dyplom honorowy. Nagroda Nobla ma także wy-
miar finansowy. Laureat otrzymuje znaczną kwotę pie-
niężną (obecnie 10 milionów koron szwedzkich, czyli 
około 4,5 miliona złotych), aby mógł kontynuować swoje 
badania lub prace bez konieczności zabiegania o fundusze.  

Z tego powodu nagroda ta stała się najbardziej pre-
stiżową na świecie. Jest ona bowiem przyznawana według 
wielostopniowej procedury. Na jesieni roku poprze-
dzającego przyznanie nagrody, organizacje i uprawnione 
osoby otrzymują listy ze Sztokholmu i Oslo z propozycja 
przedstawienia kandydatur do wyróżnień w poszcze-
gólnych kategoriach. Odpowiedzi na piśmie napływają  
do placówek przyznających nagrody do dnia 1 lutego. 
Przeciętnie napływa od 250 do 350 zgłoszeń kandyda-
tów do każdej kategorii, około 200 dla pisarzy w dzie-
dzinie literatury i 120 zgłoszeń do Komitetu Pokojowej 
Nagrody Nobla. Z napływających propozycji dana komisja, 
składająca się z pięciu członków, wybranych każdorazo-
wo na trzy lata, dokonuje wstępnego wyboru około 200 
kandydatów. Pięcioosobowy komitet uzupełniany o człon-
ków nadzwyczajnych, których rolą jest podniesienie 
kompetencji tego gremium, wybieranych od marca do 
momentu przyznania nagród, wykonuje prace dla 50 pro-
fesorów, którzy oznajmiają swój wybór w październiku. 
Po nominacji i wstępnym wyborze, wnioski opiniują 
eksperci, w tym byli laureaci Nagrody Nobla, redukując 
listę do 15 kandydatów. W czerwcu członkowie komite-
tów spotykają się na posiedzeniu, na którym przedsta-
wiają listę swoich propozycji lub proponują jednego 
kandydata do ostatecznego wyboru. Obrady komitetów 
muszą zakończyć się w końcu września, kiedy to przeka-
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zują swoje propozycje placówkom przyznającym nagro-
dy, które najczęściej są akceptowane. Laureaci są osta-
tecznie wybierani podczas walnego zgromadzenia po-
szczególnych instytucji przyznających nagrody, co nastę-
puje w pierwszej połowie października. Po wyborze 
informuje się laureata oraz dziennikarzy (Filser 2004: 
73–75). Proces wyboru różni się nieznacznie w zależno-
ści od dyscypliny. Przykładowo, Nagroda Nobla w dzie-
dzinie literatury jest rzadko przyznawana grupie osób,  
w odróżnieniu od nagrody Nobla w innych dziedzinach. 
Statystyki donoszą, iż przeciętny laureat ma powyżej  
60 lat. Najmłodszy dotychczasowy noblista miał 25 lat,  
a najstarszy – 90. Do chwili obecnej przyznano Nagrodę 
Nobla 553 razy i uhonorowano nią 863 osoby i 21 orga-
nizacji. W odróżnieniu od innych nagród, nominacje do 
Nagrody Nobla nie są ujawniane publicznie przez 50 lat. 

 
 
Kontrowersje wokół Nagrody  
 
Pokojową Nagrodą Nobla określa się czasem, uznając 

to za zarzut, najbardziej upolitycznioną kategorią nagród 
międzynarodowych. Trudno się nie zgodzić z samym 
meritum tego stwierdzenia – pokój wszak poza wieloma 
innymi konotacjami, jest przede wszystkim kategorią 
polityczną. Trudno zatem oczekiwać, aby nagroda przy-
znawana w tej dziedzinie była innej materii. Zarzuty 
rozumieć należy raczej, jako zwrócenie uwagi na kon-
trowersje towarzyszące przyznawaniu Pokojowej Nagro-
dy Nobla, jak też poszczególnym jej laureatom (Heffer-
mehl, 2010: 63–64). Warto jednak zauważyć, że w wielu 
przypadkach odzwierciedlają one złożoność samej pro-
blematyki dotyczącej pokoju. W tradycyjnym rozumieniu 
zwykło się go definiować jako „stan bez wojny”, co 
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predestynowało do znalezienia się w pierwszej grupie 
nagrodzonych głównie działaczy politycznych przyczy-
niających się do takiego modelowania rzeczywistości 
międzynarodowej, w której pokój zostaje osiągnięty, 
bądź zostaje utrwalony. W tym pierwszym przypadku 
wśród laureatów znalazło się wielu polityków, którzy we 
wcześniejszych swoich działaniach zaangażowani byli 
istotnie w dzieło wojenne i doprowadzenie do zwycię-
stwa jednej ze stron, a zatem także pokonania innej 
(Nordlinger, 2012: 141). Tu nasuwa się przykład Roberta 
Cecila (laureat z 1937 roku), którego zasługi na rzecz 
utrwalania pokoju nie budziły wątpliwości, który jednak 
w czasach pierwszej wojny światowej kierował brytyj-
skim ministerstwem ds. blokady – jednym z kluczowych 
resortów, przesądzających o zwycięstwie nad Niemcami 
(Nordlinger, 2012: 142–143). W czasach bardziej nam 
współczesnych (druga połowa XX wieku i pierwsze lata 
obecnego stulecia) wielu laureatów wcześniejsze etapy 
swojego życia spędziło w mundurach, kierowało wielką 
polityką, podejmując decyzje o wojnie; uczestniczyło  
w pracach nad wynalezieniem śmiercionośnych rodza-
jów broni, czy wreszcie prowadziło i organizowało walkę 
metodami, jakie dziś jednoznacznie określone zostałyby 
jako terrorystyczne. Zanim jednak krytycy tych nomina-
cji „pierwsi rzucą kamień” warto by przypomnieli sobie 
kontrowersyjną ocenę losów fundatora Nagrody. 

W ciągu ostatniego ćwierćwiecza obserwować moż-
na nasilenie się tendencji do przyznawania Pokojowej 
Nagrody Nobla w formule zbiorowej. Laureatami zostają 
dwie lub trzy osoby, niejednokrotnie w gronie uhonoro-
wanych znalazły się obok osób fizycznych podmioty 
zbiorowe – przede wszystkim międzynarodowe organi-
zacje pozarządowe (NGO’s). Zauważyć jednak trzeba, że 
nie jest to wcale zjawisko nowe – dwie pierwsze Nagrody 
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(z 1901 i 1902 roku) przyznane zostały w formule 
podwójnej, a czwarta edycja z 1904 roku uhonorowała 
podmiot zbiorowy – Instytut Prawa Międzynarodowego. 
Proporcje po 1945 roku właściwie nie zmieniły się 
istotnie. Na trzydzieści jeden edycji Pokojowej Nagrody 
Nobla z lat 1901–1944 dziesięciokrotnie przyznano 
nagrodę dwóm osobom, a pięciokrotnie uhonorowano 
podmioty zbiorowe.  

Po wojnie na blisko siedemdziesiąt edycji Pokojowej 
Nagrody Nobla ilość dwu- i trzyosobowych nagród nie 
odbiegała szczególnie od okresu wcześniejszego, zdecy-
dowanie natomiast wzrósł procent nagród przyznawa-
nych podmiotom zbiorowym. Wydaje się, iż zasadne 
będzie wskazanie tendencji nagradzania w tym samym 
roku osób i instytucji, które reprezentują (Joseph Rotblat 
i Konferencja Pugwash, Jody Williams i Międzynarodowa 
Kampania na Rzecz Zakazu Min Przeciwpiechotnych, Kofi 
Annan i ONZ – by wymienić kilka). Te ostatnie zjawiska 
szczególnie widoczne się stały się od przełomu lat 80-
tych i 90-tych XX wieku, co adekwatnie oddaje współcze-
sne postrzeganie zagadnienia pokoju, jako efektu wielo-
wymiarowych i zbiorowych wysiłków (Nordlinger, 2012: 
312–313). Równoczesne honorowanie organizacji i cha-
ryzmatycznych osób, które stają się symbolami ich dzia-
łań, stanowi wyraźny ukłon wobec jednostek zdolnych 
kształtować współczesne normy i stosunki międzynaro-
dowe (Heffermehl, 2010: 117). 

Wydaje się, że zdecydowanie poważniejszą naturę 
mają wątpliwości, co do zasadności przyznawania 
Nagrody niektórym jej laureatom. O ile postaci zajmujące 
się w swojej działalności prawami człowieka, czy też 
usuwania traumatycznych i katastrofalnych dla społe-
czeństw skutków wojen, nie budzą szczególnych wątpli-
wości, to nagradzanie polityków i aktywistów ruchów 
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zbrojnych (jak pisano powyżej) wywołuje – często słuszne 
– pytania i zastrzeżenia. Wśród najgłośniej komento-
wanych decyzji Komitetu Noblowskiego znalazło się 
uhonorowanie Pokojową Nagroda w 1994 roku trzech 
polityków i działaczy: Shimona Pereza, Icchaka Rabinna  
i Jasera Arafata (Nordlinger, 2012: 311). W szczególności 
ta ostatnia postać wzbudziła najwięcej wątpliwości,  
w związku z wcześniejszym zaangażowaniem w walkę 
zbrojną. Nadmienić trzeba, że głosy krytyki padały z obu 
stron barykady bliskowschodniego konfliktu. Nieco 
mniejsze, ale żywo komentowane, wywołała o rok wcześ-
niejsza Nagroda, będąca wyrazem uznania dla zakończe-
nia apartheidu w Republice Południowej Afryki. Jej 
laureatami zostali Nelson Mandela i Frederick Willem  
de Klerk. W obu wypadkach podnoszono zastrzeżenia 
dotyczące przeszłości laureatów.  

Zaskakujący, choć z zupełnie innych powodów był 
werdykt Komitetu Noblowskiego, przyznający Pokojową 
Nagrodę za rok 2002 Jimmy’emu Carterowi. Cieniem na 
jego życiorysie kładła się nie należąca raczej do udanych 
prezydentura. Wielu komentatorom umknęło natomiast 
ogromne zaangażowanie Cartera w działania pokojowe, 
zarówno na poziomie osobistym, jak też instytucjo-
nalnym – za pośrednictwem The Carter Center. Można 
postawić hipotezę, iż przykład Cartera stanowi ilustrację 
zjawiska „przykrywania” aktywności na rzecz pokoju, 
aspektami „wielkiej polityki”, wynikającymi na przykład 
z pełnionych funkcji i urzędów.  

Nieco inny ciężar gatunkowy miała dyskusja, wywo-
łana w 2003 roku przez administrację i media Stanów 
Zjednoczonych, która w pewien sposób miała dezawuo-
wać niewątpliwe zasługi i wkład w dzieło pokoju na 
świecie Kofi Annana – laureata Pokojowej Nagrody Nobla 
z 2001 roku (wspólnie z Organizacją Narodów Zjedno-
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czonych). Te przykłady w sposób wyraźny pokazują, iż 
Nobel w tej kategorii, pozostając oczywiście nagrodą  
o charakterze „politycznym”, dodatkowo uwikłany jest  
w bieżącą politykę. 

Bodaj największe kontrowersje w ostatnich latach 
wywołało przyznanie w 2009 roku Pokojowej Nagrody 
Nobla prezydentowi Stanów Zjednoczonych, Barackowi 
Obamie (Heffermehl, 2010: 145). W uzasadnieniu Ko-
mitetu Noblowskiego znalazło się znamienne stwierdze-
nie, iż dzięki osobie laureata „wielostronna dyplomacja 
odzyskała centralną pozycję z naciskiem na rolę, jaką 
mogą odgrywać Narody Zjednoczone i inne instytucje 
międzynarodowe. Dialog i negocjacje są preferowane, 
jako instrument rozwiązywania nawet najtrudniejszych 
konfliktów międzynarodowych”1. Nie podważając zasad-
ności takiego stanowiska (w szczególności drugiego 
zdania), przyznać trzeba, iż Obama do 9 października 
2009 roku, czyli dnia ogłoszenia decyzji Komitetu, nie 
mógł pochwalić się właściwie żadnymi znaczącymi 
osiągnięciami. Jak się wydaje sam laureat był nieco 
zażenowany przyznaną mu nagrodą, tym bardziej, że  
w uzasadnieniu wygłoszonym przez Thorbjørna Jaglan-
da, znalazła się sugestia, iż Komitet potraktował przy-
znanie Nagrody Obamie, jako zachętę dla realizacji po-
kojowej polityki.  

Warto też przywołać kulisy samej nominacji – nomi-
nowanych zostało 205 osób, a termin nadsyłania kandy-
datur upływał 1 lutego 2009 roku (Obama zaprzysiężony 
został 20 stycznia). Wokół werdyktu z 2009 roku narosło 
wiele sporów. Pojawiły się dość karkołomne opinie  
i wypowiedzi, które dobrze ilustruje zdanie Zbigniewa 
Brzezińskiego, który uznał, że prezydent Stanów Zjedno-

1 Prize Announcement – http://www.nobelprize.org/nobel_ 
prizes/peace/laureates/2009/announcement.html 
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czonych na Nagrodę „zasłużył, teraz musi na nią zapra-
cować” (Brzezinski, 2010: 31). Cała sprawa przez wielu 
komentatorów uznana została za znaczące nadużycie 
powagi Komitetu Noblowskiego. Niektórzy wieszczyli 
zmierzch samej idei Pokojowej Nagrody Nobla, która 
rzekomo miała nie „podnieść się po takim ośmieszeniu”.  

Przyszłość miała jednak pokazać, iż – jakkolwiek 
uhonorowanie Obamy należy uznać za posunięcie mało 
fortunne – decyzje Komitetu Noblowskiego w zakresie 
Pokojowej Nagrody z następnych dwóch lat dość sku-
tecznie przyćmiły negatywne emocje. W 2010 roku 
laureatem został chiński dysydent, Liu Xiaobo. W na-
stępnym roku uhonorowano prezydent Liberii Ellen 
Johnson-Sirleaf, Leymah Gbowee również z Liberii, oraz 
Tawakkul Karman, jemeńską dziennikarkę i działaczkę 
na rzecz praw kobiet, które stały się bohaterkami 
niniejszego tomu.  

Niestety kolejna edycja Pokojowej Nagrody Nobla 
(za rok 2012) ponownie wzbudziła wiele nieprzychyl-
nych komentarzy i kontrowersji. Komitet Noblowski po-
stanowił uhonorować, bowiem Unię Europejską. Wątpli-
wości dotyczyły dwóch płaszczyzn. Część komentatorów 
uznała, iż „pokój w Europie” był (i jest) „efektem ubocz-
nym” integracji europejskiej i działalności Unii Europej-
skiej. W tym świetle przyznanie Nagrody oceniano jako 
działanie instrumentalne, obliczone na wzmocnienie 
prestiżu UE w czasie jej najgłębszego kryzysu. Z drugiej 
strony podnoszono argument, że Unia, będąca związkiem 
państw z silnymi aspiracjami do przekształcenia się  
w federację, stanowi daleko idące nagięcie dotychczaso-
wego zwyczaju wybierania laureatów. Nie odmawiając 
temu ostatniemu stwierdzeniu pewnej słuszności, zau-
ważyć trzeba, iż wcześniej Nagrodę przyznano ONZ, 
która jest również związkiem suwerennych podmiotów 
państwowych.  
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Można przyjąć z dużym prawdopodobieństwem, iż 
przyszłe lata nie oszczędzą Pokojowej Nagrodzie Nobla 
burzliwych momentów. Wpisane są one w naturę zja-
wiska pokoju i jego interpretacji. Wyrazić można nadzie-
ję, że pozostanie ona nadal jednym z wyraźniejszych 
drogowskazów dla osób i ruchów poświęcających swoją 
energię i siły działaniom na rzecz praw człowieka, po-
koju i bezpieczeństwa międzynarodowego. 

 
 
Noblistki 2011 
 
Prezentowane w niniejszej publikacji prace dotyczą 

trzech niezwykłych kobiet, które Komitet Noblowski 
uhonorował za wyjątkowe osiągnięcia na rzecz walki  
o pokój. Pierwsza z nich – Ellen Johnson-Sirleaf (1938–)2 
opisana przez Monikę Sosnowską w artykule Liberia ma 
kobiece rysy: Ellen Johnson-Sirleaf jako pierwsza w historii 
prezydent w Afryce zapisała się jako pierwsza kobieta  
w historii Afryki, której udało się wygrać wybory prezy-
denckie z mężczyzną w zaciętym wyścigu po władzę.  
W Liberii jest coraz częściej postrzegana jako dość 
kontrowersyjny polityk ale poza jej granicami skutecz-
ność Ellen Johnson-Sirleaf budzi ogromny podziw, dzięki 
czemu nadano jej zaszczytne miano „Żelaznej damy” 
afrykańskiej polityki.  

Druga z Noblistek – Leymah Roberta Gbowee (1972–)3, 
bohaterka artykułu Leymah Gbowee – „Bojowniczka o po-
kój”, to afrykańska działaczka społeczna z Liberii, or-
ganizatorka kobiecego ruchu chrześcijanek i muzułma-

2 http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2011/ 
johnson_sirleaf.html 

3 http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2011/ 
gbowee.html 
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nek pod nazwą Masowa Akcja Kobiet na rzecz Pokoju 
(Women of Liberia Mass Action for Peace), który położył 
kres wojnie domowej w Liberii w 2003 roku i doprowa-
dził do wyboru Ellen Johnson-Sirlaf na prezydenta Liberii. 
Leymah Gbowee jest matką sześciorga dzieci, w tym 
jednego adoptowanego, laureatką licznych nagród za dzia-
łalność na rzecz pokoju i praw kobiet w Afryce, bohater-
ką filmu dokumentalnego Pray the Devil Back to Hell 
(2008) oraz autorką książki Mighty Be Our Powers (2011). 
Dziś Gbowee jest najbardziej surową recenzentką rządów 
Ellen Johnson-Sirleaf. Gbowee wzbudza ogromne uznanie  
i szacunek za swoją uczciwość, bezinteresowność i bez-
kompromisową walkę o sprawiedliwość społeczną.  

Trzecia z Noblistek – Tawakkul Karman (1979–)4, 
bohaterka artykułu Agaty Dąbrowskiej Tawakkul Karman 
– matka jemeńskiej rewolucji stała się twarzą rewolucji 
jemeńskiej roku 2011, która była częścią Arabskiej 
Wiosny Ludów. Podobnie jak Ellen Johnson-Sirleaf jest 
ona często określana mianem „Żelaznej damy” oraz 
„matki” jemeńskiej rewolucji. Jest pierwszą arabską 
kobietą – laureatką Nagrody Nobla i drugą muzułmanką, 
a także najmłodszą kobietą, która otrzymała to wyróż-
nienie do tej pory. Jako dziennikarka, arabska feministka, 
polityk i członek-założyciel partii A.-Islah, Karman działa 
na rzecz poszanowania praw człowieka i przewodzi 
stowarzyszeniu Women Journalists Without Chains. Od-
bierając swoją nagrodę Tawakkul Karman, oświadczyła, 
iż dedykuje to wyróżnienie wszystkim uczestnikom 
Arabskiej Wiosny. W telewizji Al-Dżazira Karman po-
wiedziała: „Nie pozwolimy, aby nasza rewolucja pozosta-
ła nie zakończona. Chcemy demokratycznego, nowocze-
snego Jemenu. Będziemy kontynuować nasz pokojowy 

4 http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2011 
/karman.html 
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ruch. To przede wszystkim zwycięstwo młodych ludzi. 
Jesteśmy tu, by wywalczyć pełną wolność i godność. 
Nasza młoda rewolucja domaga się pełnych praw” (pap, 
em, arb. 07.10.2011) 

Wręczając laureatkom nagrodę, przewodniczący 
Komitetu Noblowskiego Thorbjoern Jagland wyraził na-
dzieję, iż dzięki temu wyróżnieniu społeczność między-
narodowa stanie się bardziej wrażliwa na przemoc, 
której ofiarami padają kobiety. W uzasadnieniu Jagland 
stwierdził, iż trzy kobiety zostały uhonorowane za 
„walkę bez przemocy na rzecz bezpieczeństwa kobiet 
i ich prawa do pełnego udziału w procesie budowania 
pokoju” na świecie. Podkreślił również, iż zdaniem Ko-
mitetu Noblowskiego, kobiety powinny odgrywać większą 
rolę w promowaniu demokracji w Afryce oraz świecie 
arabskim i islamskim. „Nie możemy osiągnąć demokracji 
i trwałego pokoju w świecie, dopóki kobiety nie otrzyma-
ją takich samych możliwości jak mężczyźni, aby wpływać 
na rozwój wydarzeń na wszystkich poziomach społe-
czeństwa” – wyjaśnił Thorbjoern Jagland (pap, em, arb. 
07.10.2011) . Mamy nadzieję, że nasza publikacja nie 
tylko przybliży czytelnikowi sylwetki tych trzech wybit-
nych kobiet ale również ukaże ogromny, w dużej mierze 
nadal niewykorzystany, potencjał kobiet z krajów Trze-
ciego Świata. 

 
Maria Łukowska, Jacek Reginia-Zacharski 
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Liberia ma kobiece rysy: 
Ellen Johnson-Sirleaf jako pierwsza 

w historii prezydent w Afryce 
 

 
 

Na przełomie 2005/2006 
roku, na kontynencie uzna-
wanym za kolebkę ludzkości 
zaszły rewolucyjne zmiany. Choć 
przełom nie dotyczy zmian kli-
matycznych w dosłownym tego 
słowa znaczeniu, to metafo-
rycznie rzecz ujmując, afrykań-
ski klimat polityczny wszedł  
w fazę potężnych przemian. 
Afryka, która jest najbardziej 
rozdrobniona pod względem 
ilości państw położonych na 

jednym kontynencie, jest zdominowana przez rządy 
„silnej ręki”, przez rządy o charakterze patriarchalnym 
(Wamue-Ngare i Njorge 2011). Sytuację w kraju afrykań-
skim, w którym władzę najwyższą przejmuje kobieta, bez 
wahania można określić mianem sytuacji rewolucyjnej,  
a do takiej doszło w 2006 roku w Liberii.  

Liberia spojrzała na świat kobiecymi oczami po zwy-
cięstwie Ellen Johnson-Sirleaf w demokratycznych wy-
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borach prezydenckich. Zapisze się ona jako pierwsza 
kobieta w historii Afryki, której udało się wygrać wybory 
prezydenckie z mężczyzną, w zaciętym wyścigu po wła-
dzę. To niebywałe zwycięstwo odniosła dwukrotnie, 
najpierw w 2005 oraz powtórnie, w 2011 roku. Jej hasła 
wyborcze zachęciły tłumy do głosowania, zwłaszcza 
rzesze uciskanych i dyskryminowanych. Pierwszy slogan 
wyborczy głosił: „Ellen, to nasz człowiek”. Drugi został 
zaprezentowany w kilku odsłonach, będących skompli-
kowaną grą językową. Hasło: „Monkey is still working, 
baboon wait small” wykorzystywało dialekt klas niż-
szych, znany tylko Liberyjczykom i tylko dla nich w pełni 
zrozumiały. Pod postacią kontrastowego zestawienia 
„pracującej małpy” z korzystającym z jej wysiłku „pawia-
nem” ukazano panującą w Liberii niesprawiedliwość 
społeczną. Pani prezydent wzywała do tego, by pozwolić 
jej trzymać ster w dalszym ciągu, by „nie zmieniać pilota, 
skoro lot trwa dalej” (jak brzmiało kolejne hasło wy-
borcze tej kampanii). Wygrywając po raz pierwszy 
dawała nadzieję, że dzięki nowej, innej od stosowanej 
przez poprzedników polityce, odbuduje zniszczoną wojną 
domową Liberię. Druga wygrana potwierdziła skutecz-
ność rządów kobiety prezydenta, która przejęła władzę  
w kraju pozostawionym przez mężczyzn w tragicznym 
stanie. 

 

 
Liberia – ojczyzna noblistki 
 
Gdyby wskazać na mapie najstarszą republikę  

w Afryce, to z pewnością od razu należałby skierować 
wzrok w stronę jej zachodnich krańców. Sam kontynent 
można porównać między innymi do znaku zapytania 
(niepełnego, bowiem bez kropki) albo do złamanego 

 



                                      27 

serca, jak czyni to afrykańska piosenkarka, Imany,  
w utworze „Shape of a Broken Heart”. W zachodnim 
zakamarku tego pękniętego serca znajduje się swego 
rodzaju ewenement na kontynencie − Liberia. Przypadek 
tej republiki, niewielkiej pod względem powierzchni  
oraz populacji, jest o tyle niezwykły i zastanawiający,  
że w zamyśle miała być rajem na ziemi dla wyzwolonych, 
to jednak przez większość czasu swego istnienia raczej 
stanowiła ziemskie piekło.  

W wielkim skrócie, z kart liberyjskiej historii wia-
domo, że w XIX wieku Amerykańskie Towarzystwo 
Kolonizacyjne zaczęło wysyłać oswobodzonych czarnych 
niewolników z USA do Afryki. Na tym terenie miało 
powstać społeczeństwo, będące spełnieniem marzeń, 
czyli kraj ludzi wolnych i niezależnych. Etap migracji 
przyniósł osadników, zaś formalny − w 1847 roku 
uchwalenie konstytucja Republiki Liberii. Łacińskie słowo 
liber na zawsze związało tę republikę z pragnieniem 
osiągnięcia pełnego wyzwolenia ludności czarnej spod 
władzy innych czarnych i dążeniem do wolności różnych 
grup społecznych, również kobiet zniewolonych przez 
radykalny patriarchalizm (Woodson 2008: 146).  

Jako pierwsze niepodległe państwo w Afryce – kraj 
wymyślony przez orędowników wolności, Amerykanów 
– Liberia wzorowała swoją flagę na amerykańskiej, zaś 
amerykański system demokratyczny pozostał nigdy 
nieosiągniętym wzorem do naśladowania. Oddając cześć 
prezydentowi Stanów Zjednoczonych, Jamesowi Mon-
roe’mu, stolicy Liberii nadano nazwę Monrowia. Od 
początku nie zadbano o równość, i choć Liberia powstała 
jako niepodległe państwo, założone przez wyzwolonych 
w Ameryce czarnych niewolników, którzy zdecydowali, 
by wrócić do Afryki, ci ostatni, mimo że sami doświad-
czeni przez „rządy silniejszego”, białego człowieka, 
posłużyli się mechanizmem podporządkowania sobie 
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rdzennej ludności. Pierwsi osadnicy określają się mia-
nem Amerykanoliberyjczyków, stanowiąc obecnie tylko 
5 procent populacji, reszta – to ludy tubylcze, czyli  
95 procent całego społeczeństwa. Szybka kolonizacja 
pozbawiła lokalną populację praw, podobnie jak stało się 
to w Republice Południowej Afryki w okresie apartheidu. 
Owszem, narodziła się demokracja, lecz tylko w określo-
nych granicach, mianowicie wewnątrz społeczności 
Amerykanoliberyjczyków i ich potomków. Gorsi, skoloni-
zowani, czyli pozbawieni prawa głosu miejscowi, trak-
towani jak mniejszość, zostali zmuszeni do przetrwania 
fazy kolonizacji. 

Kiedy utopistyczna idea stworzenia w Liberii raju na 
ziemi objęła tylko część ludności zamieszkujących tę 
republikę, w zasadzie oznaczało to, że wykluczeni z tejże 
koncepcji autochtoni zostali wciągnięci w wieloletnie 
konflikty, do czego dołożył się wyzysk i okrucieństwo 
„grup trzymających władzę”. Liberyjczycy, czyli wszyst-
kie czarne społeczności, jedne zdane na drugie, umacnia-
ły podział na wyzyskiwanych i wyzyskujących, praktycz-
nie bez konsekwencji ze strony sił zewnętrznych; przy-
najmniej nieoficjalnie.  

W tym miejscu należy wspomnieć o jednym z naj-
cięższych w historii Liberyjczyków okresie dyktatury 
Charlesa Taylora, prezydenta Liberii w latach 1997–
2003. Startując w wyborach, przygotował wymowne  
i mocne hasło: „Zabił moją mamę, zabił mojego tatę, ale  
i tak na niego zagłosuję”. I jak się okazało, zagłosowało 
na niego 75 procent zastraszonej ludności. Wybrali oni 
bezwzględnego mordercę, któremu udało się wyszkolić 
armię wiernych poddanych, także tych najmłodszych, 
likwidujących lub unieszkodliwiających każdego, kto 
choćby mrugnięciem sprzeciwił się poleceniom wyda-
wanym „z góry”. Taylor, zwany rzeźnikiem, posiadał 
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zasoby finansowe ze sprzedaży diamentów oraz zasoby 
militarne w postaci postsowieckiej broni i bez trudu 
przyszło mu prowadzenie wojny domowej w rodzinnej 
Liberii oraz w sąsiedniej Sierra Leone. Metody sprawo-
wania władzy opierały się na terrorze, szantażu, okale-
czaniu, najczęściej obcinaniu ręki lub jej kawałka i wy-
muszaniu posłuszeństwa, np. poprzez zabójstwo włas-
nych członków rodziny. Na porządku dziennym odbywa-
ły się gwałty na kobietach, nie mogących nigdzie zgłosić 
się jako ofiary przemocy (Sherman 2010: 320–322) 

O sytuacji „bez wyjścia” opowiada film pt. Liberia  
– podróż do kraju wojny (Liberia – An Uncivil War, 2004),  
w reżyserii Jonathana Stacka, będący dokumentem 
pokazującym ludzkie zdziczenie, nie mające żadnych 
ograniczeń, nawet wiekowych, np. przemawiające do 
wyobraźni obrazy przedstawiające armię dzieci-zombie, 
odurzonych narkotykami i alkoholem. Jedynym obowią-
zującym prawem było prawo do popełniania zbrodni. 
Innym filmem doskonale ukazującym „apokalipsę na 
ziemi” jest dokument w reżyserii Erica Straussa i Daniele 
Anastasion, zatytułowany Nagi generał (The Redemption 
of General Butt Naked, 2010). Anty-bohaterem filmu stał 
się Joshua Milton Blahyj, który zasłynął z barbarzyńskich 
zbrodni jako dowódca „nagiej armii”, której żołnierze 
ubrani byli tylko w buty oraz narzędzia wojenne. Joshua 
Milton Blahyi jest obecnie czynnie działającym pastorem. 
Z kolei liberyjską sprawę pokojowej walki o prawa, 
kobiet, zrzeszonych dzięki wspólnym wysiłkom oraz 
niestrudzonej, młodej działaczce − Leymah Gbowee, 
naświetlają Abigail Disney oraz Ginia Reticker w filmie 
Idź diable precz (Pray the Devil Back to Hell, 2008). 
Jednak o organizacji Women of Liberia Mass Action for 
Peace, która również doprowadziła do elekcji Ellen 
Johnson Sirleaf szerzej mówi Izabella Penier w kolejnym 
rozdziale. 
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Tuż po zakończeniu wojny sytuacja kobiet była nie 
tylko tragiczna, ale i beznadziejna. Utrzymywało się 
bestialskie traktowanie kobiet, na które przyzwalała 
także tradycja kulturowa i praktyki społeczne. Większość 
kobiet, traktowana w Liberii jako „niższy gatunek”, nie 
posiadała nawet elementarnej wiedzy dotyczącej ich 
podstawowych praw. Dlatego, jedną z podstawowych 
rzeczy było uzmysłowienie im, że gwałt to nie tylko 
przemoc dokonana na ich ciele, ale także przestępstwo. 
Wiele kobiet nie uświadamiało sobie tego albo były tak 
zastraszone, że nie dopuszczały myśli o możliwości 
ukarania przestępcy. Brakowało im wiedzy, że można 
zgłosić przestępstwo zgwałcenia na policję. Wydaje się, 
że najczarniejszy okres w historii Liberii narodził się pod 
rządami Taylora dlatego warto dodać, że za zbrodnie 
wojenne odpowiedział on przed Trybunałem w Hadze. 
Postawiono mu jedenaście zarzutów (dotyczyły skutków 
wojny domowej w Sierra Leone), w tym zbrodni wojen-
nych, zbrodni przeciw ludzkości, morderstw, gwałtów  
i prowadzenia wojen rękami dzieci. Jeden ze świadków 
zeznawał, jak błagał żołnierzy Zjednoczonego Frontu 
Rewolucyjnego (bojówki terroryzującej Sierra Leone za 
pieniądze Taylora), by obcięli mu jedyną pozostałą rękę, 
ale nie zabijali jego dziecka. Inni opowiadali, jak party-
zanci Taylora usuwali maczetami płody z brzuchów 
ciężarnych kobiet i praktykowali kanibalizm. Ktoś wi-
dział na własne oczy, jak przywódca Liberii jadł ludzką 
wątrobę (Stefanicki 30.05.2012).  

Choć Taylor został bezpośrednio ukarany za zbrod-
nie popełnione poza Liberią, także ofiary z jego kraju 
otrzymały w ten sposób częściowe zadośćuczynienie  
za wieloletnie krzywdy. Liberia, jaką zastała Johnson- 
-Sirleaf, była w całkowitej ruinie. W zasadzie wszystko 
tam wymagało, albo naprawy, albo dopiero wybudowa-
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nia. Kraj pełen kalek, ludzi których wojna upośledziła 
fizycznie i psychicznie, zdecydował się zaufać idei pokoju 
powierzonej w ręce dojrzałej kobiety. Zamiast pójść na 
emeryturę, w wieku 67 lat wystartowała ona w wybo-
rach prezydenckich w 2005 roku, odnosząc niebywałe 
zwycięstwo. 

 

 
Kilka faktów biograficznych,  
czyli kim jest afrykańska „Żelazna dama”? 
 
W autobiografii zatytułowanej To dziecko będzie 

wielkie: Wspomnienia z niezwykłego życia pierwszej 
prezydent Afryki (2009) Johnson-Sirleaf podaje, że tytuł 
książki wiąże się z prawdziwą historią z jej dzieciństwa. 
Owej historii Ellen nie może pamiętać, ponieważ wyda-
rzyła się kilka dni po jej narodzinach, jednak zna ją  
z przekazów swojej matki. Opowieść dotyczy przepo-
wiedni, dzięki której Ellen została naznaczona przez 
starszego mężczyznę, zgodnie z tradycją składającego 
życzenia rodzicom z okazji narodzin dziecka, jako wielkie 
dziecko – przyszła przywódczyni. Jego proroctwo oka-
zało się prawdziwe, jednak oprócz czekających ją 
wielkich zaszczytów, kryjących się za przywództwem,  
w przepowiedni brakowało wprowadzenia, czyli tego, 
jak trudną drogę musi przemierzyć wielkie dziecko, by 
wielkość swą udowodnić. Biografia Johnson-Sirleaf 
pokazuje niesamowite koleje losu oraz niezłomność  
w dążeniu do celu przez „Żelazną damę” Afryki.  

Johnson-Sirleaf przyszła na świat w 1938 roku w ro-
dzinie amerykanoliberyjskiej w Monrowii. Tutaj także 
zaczęła studiować księgowość i ekonomię w College’u of 
West Africa w Monrowii, lecz nie pozostała w stolicy 
Liberii przez cały okres edukacji wyższej. Naukę konty-
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nuowała w Stanach Zjednoczonych po wyjściu za mąż za 
Jamesa Sirleafa, który udzielił jej wsparcia finansowego. 
Ukończyła studia ekonomiczne na Uniwersytecie w Kolo-
rado, a następnie została przyjęta na Uniwersytet Har-
varda, gdzie po trwających między 1969–1971 studiach 
ekonomicznych, obroniła tytuł magistra administracji 
publicznej. Jednak, zdecydowała o powrocie do kraju, by 
tutaj zaangażować się w działalność polityczną (Sirleaf, 
Amos Mohammed D. 2009: 26). Wykorzystując wiedzę 
oraz dyplomy zdobyte za granicą, rozpoczęła karierę 
polityczną w rządzie prezydenta Williama Talbota. 
Sprawowała urząd ministra finansów w latach 1972–
1973 oraz ministra finansów w kolejnym rządzie − 
Samuela K. Doe’a, trzymając tekę ministra przez 5 lat, od 
1980 roku. Doe doszedł do władzy po zorganizowaniu 
przewrotu wojskowego w 1980 roku, a jego rządy 
przyniosły Liberii upadek ekonomiczny i polityczny oraz 
oznakowanie tego kraju na mapie Afryki jako jednego  
z biedniejszych państw tego kontynentu.  

Wysuwając swoją kandydaturę w wyborach do Sena-
tu w 1985 roku, Johnson-Sirleaf otwarcie sprzeciwiła się 
wojskowemu reżimowi, za co została skazana na karę 
więzienia oraz zmuszona do wyjazdu z kraju. Wkrótce 
jednak zwolniono ją z więzienia, co z kolei umożliwiło 
przyszłej prezydent ucieczkę z ojczyzny do Nairobii, 
gdzie została wiceprezydentem CitiBanku, a potem Banku 
Równikowego w Waszyngtonie (Hoogensen & Solheim 
2006: 57). W tym czasie między 1989 a 1999 rokiem  
w ojczyźnie przyszłej noblistki toczyła się pierwsza 
wojna domowa, trwająca prawie 10 lat. 

Dalszy rozwój kariery prezydent Liberii jest imponu-
jący i rzeczywiście świadczy o zasłużonym przydomku 
„Żelaznej damy”, jakim ją obdarzono. Od 1992 roku 
Johnson-Sirleaf pracowała jako Podsekretarz Generalny 
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ONZ oraz Administrator Programu NZ ds. Rozwoju Afryki 
(tamże: 57). Wróciła do Liberii w 1997 roku, aby wziąć 
udział w wyborach prezydenckich z ramienia Partii 
Pracy. Niestety, wówczas przegrała z Charlesem Taylo-
rem. Zdobyła zaledwie 10 procent głosów. Taylor z ła-
twością pozbył się swojej przeciwniczki, skazując ją na 
wygnanie z Liberii i oskarżając o zdradę. Pod jej nieobec-
ność w kraju zachodziły dalsze, przerażające zmiany. 
Liberia pogrążyła się w wyniszczającej wojnie domowej 
(1999–2003), zaś po kilku latach odpowiedzialnego za te 
sytuację Taylora już nie było. Znalazł bezpieczne miejsce 
na emigracji w Nigerii, zaoferowane mu przez władze 
tego kraju. Koniec rządów terroru Taylora oznaczał 
szansę na sięgnięcie po władzę przez Johnson-Sirleaf 
(Sherman 2010: 311). 

Zakończenie wojny domowej w 2003 roku stanowiło 
zwrot w historii Liberii oraz w osobistej historii przyszłej 
noblistki. Rzeczywiście, „proroctwo o wielkości”, wygło-
szone tuż po narodzeniu Ellen, mogło się spełnić. John-
son-Sirleaf powróciła do polityki, zasiadając w Komisji 
ds. Reform. Nie zawahała się, by wziąć udział w kolej-
nych wyborach prezydenckich, odbywających się dwa 
lata później. „Mama Ellen”, bowiem z takim wizerunkiem 
przedwyborczym pokazała się swoim rodakom, uzys- 
kała 59 procent głosów, tym samym pokonując rywala  
– George’a Weaha. Jej zwolennicy utrzymywali, że ma 
nad nim przewagę z dwóch powodów: po pierwsze 
dlatego, że jest świetnie wykształcona (Weah był znanym 
piłkarzem i gwiazdą futbolu) i po drugie – jest kobietą 
(Profile: Liberia’s „Iron Lady” 23.11.2005). I właśnie 
kobiety pomogły jej w odniesieniu zwycięstwa. To do 
nich apelowała i od nich dostała największe poparcie.  

„Mama Ellen” jawiła się jako nadzieja, nowa, lecz in-
na siła, nieugięta kobieta w świecie zdominowanym 
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przez mężczyzn. Symbolicznie, jej zwycięstwo oznaczało 
początek i odnowę po apokalipsie, jaką pozostawiła 
tyrania. Znamienny jest fakt, że na jej zaprzysiężeniu 
obecne były prominentne postaci kobiece ze świat 
polityki: Condoleezza Rice oraz Hillary Clinton. Wybrana 
na prezydenta Liberii, dojrzała i wizjonerska Ellen, 
zapowiadała „nową erę demokracji” oraz „całkowite 
zerwanie z przeszłością” (Sheeler 2011: 1359). Objęcie 
władzy przez przyszłą noblistkę, zapowiadającą się na 
niezachwianą orędowniczkę idei pokoju, stanowiło szansę 
na reformy i uregulowanie sytuacji Liberyjek. 

 

 
„Mama Ellen” noblistką 2011  
– kontrowersje wokół Pokojowej Nagrody  
 
Johnson-Sirleaf nie tylko ze względu na swój wiek 

mogła posługiwać się licznymi odwołaniami do roli 
matki w społeczeństwie. Matka, jako kulturowa figura, 
najbardziej pierwotna ze względu na więź łączącą ją  
z potomstwem, także w kulturze patriarchalnej mogła 
przemówić do świadomości społecznej, przynajmniej jej 
kobiecej części. Choć także mężczyźni głosowali na 
„Mamę Ellen”. Chciała wprowadzić nową, matczyną 
wrażliwość oraz, zamiast czystej kalkulacji, także emocje, 
których brakowało w trakcie rządów „bezwzględnego 
rozumu”.  

W opinii pani prezydent, jej droga do szczytów wła-
dzy nie była usłana różami, a raczej nieustanną konku-
rencją z mężczyznami, oznaczającą ciągłe udowadnianie, 
że kobieta bezwzględnie musi być lepsza, ale też  
nie może rezygnować ze zdobycia ich szacunku (mk 
7.10.2011). Swoją postawą demonstrowała szczególną 
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życzliwość i zrozumienie dla pozbawionych praw kobiet 
w „kraju wolności”. Nie kryła, że docenia kobiety, które 
jej zdaniem w porównaniu z mężczyznami, mają silniej-
sze poczucie obowiązku, są bardziej zaangażowane, 
ciężej pracują, ale też są uczciwsze (Carvajal 8.03.2012). 
Z własnego doświadczenia w pracy na wysokich stano-
wiskach wywnioskowała również, że za skandalami, 
korupcjami oraz fałszerstwami stali właśnie mężczyźni  
i to z nimi musiała przez lata współpracować tak, by ani 
nie utonąć, ani nie dać się złapać w tę sieć pełną nie tylko 
„wielkich ryb”, ale i wielkich politycznych afer. Johnson- 
-Sirleaf nie stroni od tego typu stwierdzeń, udzielając 
wywiadów czy też w prasie, komentując położenie kobiet 
w polityce. 

Wydaje się, że dla Liberii oznaczała „promyk na-
dziei”, zaś dla jej zwolenniczek nawet „zbawienie”, co 
dostrzegł Komitet, rozstrzygający o przyznaniu Pokojo-
wej Nagrody Nobla. Takim światem pokrytym „opleśnia-
łą korą” była właśnie jej ojczyzna. Komitet Noblowski  
w Oslo, który uzasadnił przyznanie nagrody trzem 
kobietom: Johnson-Sirleaf, jej rodaczce Leymah Gbowee 
oraz Jemence Tawakkul Karman, podkreślając ich zasługi 
w walce bez przemocy na rzecz bezpieczeństwa i praw 
kobiet do pełnego udziału w procesie budowy pokoju.  
W przypadku najstarszej z nich, doceniono zwycięstwo 
prezydent Liberii i jej działania na rzecz kobiet, a także 
promowanie ich na najwyższych stanowiskach w Liberii  
oraz dawanie tym przykładu innym krajom Afryki. 
Podkreślono też „jej działania jako szefowej państwa na 
rzecz odbudowy kraju po zakończonej w 2003 roku 
krwawej wojny domowej” (mk 7.10.2011). 

Przyznanie Johnson-Sirleaf Pokojowej Nagrody No-
bla wzbudziło wiele kontrowersji oraz skrajnych opinii 
na całym świecie. Ich źródło leży w niejednoznacznej 
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ocenie rządów oraz kariery politycznej przywódczyni-
Liberyjki. Jedno jej oblicze odkrywa żywiołową i pra-
cowitą kobietę, posiadającą doskonałe wykształcenie,  
a także znakomite doświadczenie na stanowiskach  
w światowych instytucjach, ale mimo to mającą łatwy  
i bezpośredni kontakt z prostymi mieszkańcami swego 
kraju. Prezydent-kobieta jest wychwalana na Zachodzie  
i postrzegana jako gwarant stabilizacji w Liberii, a tym 
samym w regionie. Rząd amerykański nieco dopomógł  
w utrzymaniu tej sytuacji, przeznaczając środki finanso-
we na armię liberyjską, czyniąc z niej „najlepiej wyszko-
loną i zorganizowaną siłą militarną w regionie” (Piekar-
ska 2011). 

Wśród innych docenianych na arenie międzynaro-
dowej dokonań noblistki zalicza się udane reformy 
fiskalne, dzięki którym Międzynarodowy Fundusz Wa-
lutowy i Bank Światowy umorzyły wynoszący 4,6 mi-
liardy USD dług Liberii. Z danych na temat wysokości 
budżetu Liberii wynika, że został zwiększony z 80 mi-
lionów USD w roku 2005, do 350 milionów w 2011. 
Prezydent postarała się też o naprawę infrastruktury 
drogowej oraz zapewnienie, by coraz większa ilości ludzi 
miała dostęp do bieżącej wody (Piekarska 2011). Liczne 
choroby trapiące ten kraj wynikają właśnie z braku tego 
podstawowego dobra.  

Okazuje się, że drugie oblicze noblistki, raczej mało 
eksponowane, czy może nawet ukrywane przed wybo-
rami, ściśle wiąże się, zarówno z dawnymi decyzjami 
politycznymi prezydent, jak i jej poczynaniami na tym 
stanowisku, zwłaszcza tymi, które dotyczą spełnienia 
obietnic wyborczych związanych z nową jakością władzy. 
Jednym z priorytetów, jakimi miała się kierować nowa 
prezydent, była walka z wszechobecną korupcją. Jednak-
że pomimo tych zapowiedzi Liberyjczycy wciąż narzeka-
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ją na korupcję w kraju, wytykając pani prezydent niesku-
teczność oraz jej osobiste „dokonania” na tym polu, które 
omawiam poniżej (Wojna noblistek w Liberii 2012).  

Prezydent Liberii spotkała się z serią oskarżeń rzu-
canych w jej stronę, głównie z powodu niedostatecznej 
skuteczności i wybiórczości w działaniach. Oskarżono ją 
również o nepotyzm, po tym jak m.in. mianowała na 
pewien czas jednego ze swych synów dyrektorem Na-
rodowej Agencji Bezpieczeństwa, a na ministra spraw 
wewnętrznych brata. Inne zarzuty dotyczą udzielenia 
przez Johnson-Sirleaf wsparcia finansowego dla działań 
Charlesa Taylora. Nie mogło też ujść krytyce, że część 
członków rządu Johnson-Sirleaf to wysoko postawieni 
urzędnicy z okresu rządów Taylora i Samuela Doe. 
Wypomina się jej ponadto, że kiedy kandydowała 
pierwszych w wyborach prezydenckich, zapowiadała, iż 
jedna kadencja jej wystarczy. Wiadomo, że skutecznie 
postarała się o reelekcję, bowiem w 2011 roku w kolej-
nych wyborach prezydenckich zwyciężyła z wynikiem 
90,7 procent głosów. Pokonała Winstona Tubmana w wy-
borach uznanych przez międzynarodowych obserwato-
rów za przejrzyste i wolne (mimo zarzutów opozycji). 

O sile rzucających się cieniem na wizerunku noblistki 
zarzutów przesądziły działania Leymah Gbowee, prze-
wodniczącej Komisji Pokoju i Pojednania. W opinii tej 
noblistki, która wraz z prezydent Liberii odbierała 
nagrodę: „Johnson-Sirleaf jest jak wszyscy inni ‘Kongij-
czycy’. Dba tylko o swoich i swoimi się otacza, swoimi 
obsadza wszystkie najważniejsze stanowiska, o innych 
nie dba”. Wypowiadając te słowa przypieczętowała 
swoją rezygnację z przewodniczenia Komisji Pokoju  
i Pojednania (PAP 10.10.2012). Wartym wyjaśnienia  
jest określenie „Kongijczycy”, odnoszące się do pani pre-
zydent: 
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Johnson-Sirleaf wywodzi się z potomków czarnoskórych 
niewolników z USA, którzy, uzyskawszy wolność dzięki 
pomocy ruchu abolicjonistów, wrócili w połowie XIX wie-
ku do Afryki i osiedlili się w wykupionej Liberii. W Afryce 
dawni niewolnicy, przezywani tu „Kongijczykami”, bły-
skawicznie przekształcili się w kastę rządzącą, dyskrymi-
nującą miejscowe ludy. Konflikt między obiema grupami 
społecznymi stał się przyczyną wojskowego zamachu  
stanu w 1980 r. (dopiero wtedy tubylcy przejęli władzę  
od „osadników”) i wybuchu wojny domowej w 1989 r. 
(Wojna noblistek w Liberii 2012). 
 
Surowa krytyka wymierzona w noblistkę to również 

próba rozsądzenia czy słusznie otrzymała Pokojową 
Nagrodę Nobla. Jednym z artykułów o takim charakterze 
jest Sirleaf-Johnson nie jest Mandelą autorstwa Wojciecha 
Jagielskiego. Autor twierdzi, że porównywanie urzędują-
cej prezydent Liberii do Nelsona Mandeli to nieporozu-
mienia i przesada, które jednak są częste w opiniach na 
jej temat na Zachodzie. Uznaje on, że Johnson-Sirleaf nie 
może poszczycić się zasługami, za które można uhono-
rować najbardziej prestiżową nagrodą za osiągnięcia  
w działalności na rzecz pokoju. Na jednej szali znajdują 
się głosy negatywne, stawiające pod znakiem zapytania 
celowość przyznania jej tego odznaczenia. Liberyjka 
otrzymała je tuż przed wyborami, ubiegając się o reelek-
cję. Opozycja uznała, że był to przejaw mieszania się  
w wewnętrzne sprawy kraju oraz niezaprzeczalny 
element, który przechylił szalę zwycięstwa na korzyść 
Johnson-Sirleaf (Sirleaf does not deserve). Na drugiej na-
tomiast należy położyć pozytywne reakcje po rozdaniu 
Pokojowego Nobla 2011 ze strony m.in.: Angeli Merkel, 
Jose Manuela Barroso, czy też Lecha Wałęsy (Staniecki 
2011). Oczywiście nie są to głosy pochodzące „z głębi 
kraju”, lecz oficjalne, wygłoszone na arenie międzynaro-
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dowej. Jednoznaczna ocena jest niemożliwa, zwłaszcza 
jeśli weźmie się pod uwagę zarówno historyczne znacze-
nie Nobla dla kobiet oraz zmiany, jakie zaszły w Liberii 
kiedy urząd prezydenta sprawuje „Mama Ellen”. 

 

 
Idolka Afrykanek 
 
Jak pokazała nadal napięta sytuacja polityczna, eko-

nomiczna oraz społeczna w Liberii, nie wszystko ułożyło 
się po myśli pani prezydent. Przed Johnson-Sirleaf po 
reelekcji pojawił się kolejny etap sprawowania rządów. 
Na razie złożyła wyjaśnienia przed Komisją Prawdy i Po-
jednania, powołaną po raz pierwszy za jej prezydentury,  
w związku z tym, że będąc przez lata ministrem finan-
sów, zbyt aktywnie wspierała zbrodniarzy wojennych. 
Jednak stanowisko Johnson-Sirleaf jest nieprzejednane – 
odpiera te zarzuty, tłumacząc się tym, że o ile współpra-
cowała z dyktatorami, to jednak nie po to, by wchodzić  
z nimi w układy pojednawcze, lecz walcząc o słuszną 
sprawę. Przyznała natomiast, że faktycznie wspierała 
finansowo Taylora, lecz trwało to krótko. Jak się okazuje, 
mimo, że Komisja Prawdy uznała, że Johnson-Sirleaf 
przez 30 lat nie będzie mogła pełnić żadnego publiczne-
go urzędu, sama oskarżona zignorowała decyzję Komisji 
(Stefanicki 12.01.2011). Jak wiadomo, ponownie sprawu-
je władzę najwyższą w swojej ojczyźnie. 

Wydaje się jednak, że Johnson-Sirleaf już zapisała się 
jako najlepszy przywódca, jakiego miał „kraj wolnych 
ludzi”. Na pewno jej prezydentura zapewnia spokój  
i stabilizację w tym niespokojnym regionie afrykańskim. 
Jej kontakty z państwami zachodnimi oraz organizacjami 
międzynarodowymi także zasługują na pochwałę. Poza 
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tym otrzymanie przez nią nagrody Nobla nie było 
kwestią przypadku, tylko uznaniem dla podjęcia przez 
nią próby naprawienia państwa.  

Pierwsza republika w Afryce na kartach historii zo-
stanie zapamiętana też jako pierwszy kraj afrykański 
funkcjonujący pod przywództwem kobiety prezydenta. 
Będąc najpotężniejszą kobietą w zmaskulinizowanej 
Afryce, Johnson-Sirleaf jest również idolką Afrykanek, 
poszukujących autorytetu „o kobiecych rysach”. „Mama 
Ellen” stanowi jego ucieleśnienie, przede wszystkim 
dlatego, że do wszystkiego dążyła o własnych siłach.  
W Liberii można spotkać transparenty wykonane przez 
kobiety z napisami: „Mamo Ellen Johnson Sirleaf kocha-
my cię za to, co robisz dla młodych dziewcząt w naszym 
kraju” (Bergner 2011).  

Jej sytuacja rodzinna, czyli z jednej strony sparaliżo-
wany wylewem ojciec, oraz z drugiej – mąż-despota,  
z którym się rozwiodła, w żadnym stopniu nie ułatwiła 
jej dojścia do władzy. W jednym z artykułów poświęco-
nych noblistce można znaleźć fragmenty dotyczące 
przemocy, jakiej doświadczała od męża. Chociażby ka-
ranie jej za pracę poza domem, czy wspomnienie o uda-
remnionej próbie jej zabójstwa przez małżonka (Bergner 
2011). Zatem, hartowanie ducha i potępienie dla przeja-
wów agresji, szczególnie w stosunku do kobiet, znajdują-
cych się w okresie wojny domowej w jeszcze gorszym 
położeniu od samej Ellen, pomogło jej w wypracowaniu 
postawy osoby niezłomnej, odważnej i bezkompromiso-
wej. Nawet, jeśli nie jest kryształowa, dokonała przeło-
mowych osiągnięć na polu politycznym, ekonomicznym 
oraz społecznym. 

Johnson-Sirleaf musiała także zrezygnować z roli 
przykładnej matki, kiedy swoich synów oddała pod opiekę 
krewnych a sama studiowała w Stanach Zjednoczonych, 
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przebywając tam na stypendium. Doświadczona przemo-
cą domową oraz wyrokiem skazującym ją na pobyt  
w więzieniu, w którym tylko cudem uniknęła gwałtu, 
Johnson-Sirleaf zaznała wielu upokorzeń, nim sięgnęła 
po urząd prezydenta. Zatem, to właśnie w związku  
z historycznymi osiągnięciami znalazła się noblistka 
2011 – „Mama Ellen” − w pracy autorstwa Kathleen 
Kuiper poświęconej stu najbardziej wpływowym kobie-
tom wszechczasów The 100 Most Influential Women Of All 
Time (seria Brittanica Guide, 2009). Filmowym zapisem 
poczynań pierwszej w historii kobiety prezydent w Afryce 
jest film dokumentalny pt. Żelazne damy Afryki w reży-
serii Siatty Scott Johnson i Daniela Junge’a z 2008 roku. 
Wyraźnie w nim widać kobiece rysy Liberii.  

Johnson-Sirleaf pomogła spełnić swoistą femini-
styczną fantazję o zajmowaniu najwyższego stanowiska 
przez kobietę w kraju afrykańskim. Na pewno nie zdołała 
rozwiązać wielu problemów nękających ukochaną przez 
nią Liberię, na pewno nie udało jej się to, czego oczeki-
wała od siebie po pierwszej kadencji, ale w liberyjskim 
gąszczu biedy i bezprawia zapanował okres bez wojny  
i całkowitego przyzwolenia na gwałcenie podstawowych 
praw człowieka. Nadal wiele od niej zależy i z pewnością 
nie raz odczuła na własnych barkach ciężar rządzenia. 
Dane statystyczne mogą przerażać, jeśli spojrzy się na 
ilość osób bez pracy czy tez bez edukacji, lecz podwaliny 
pod zbudowanie nowego społeczeństwa zostały przez 
Johnson-Sirleaf przygotowane, a siła tkwiąca w przy-
wódczyni − matce narodu, wykorzystana z sukcesem. 
„Mama Ellen” nadal ma realny wpływ na kształtowanie 
historii Liberii, zaś jej autobiografia mogłaby być uzupeł-
niona o kolejną część, by udowodnić jak „wielkie dziec-
ko” przyszło na świat w 1938 roku. 
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Leymah Gbowee  
– bojowniczka o pokój  

 

 
 

Działalność społeczna kobiet 
w Afryce 

 
Jedna z laureatek Pokojo-

wej Nagrody Nobla z 2011 
roku Leymah Gbowee została 
obdarzona zaszczytnym przy-
domkiem „bojowniczki o po-
kój”. W uzasadnieniu dla tej 
nominacji, Norweski Komitet 
Noblowski oświadczył, iż Ley-
mah Gbowee otrzymała tę na-
grodę za walkę bez przemocy 
na rzecz pokoju, bezpieczeń-

stwa i stabilizacji oraz wzmacniania udziału kobiet  
w procesach pokojowym i w budowaniu w Afryce 
społeczeństw obywatelskich1. Tak więc, zasługi Leymah 
Gbowee wykraczają poza granice jej rodzimej Liberii, 
małego, targanego wojnami kraju w zachodniej Afryce. 

1 http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2011/ 
gbowee-facts.html 
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Warto się więc przyjrzeć jej sylwetce, bowiem jej bezpre-
cedensowa, jak na afrykańską kobietę pozycja, jak 
również wysokie i bardzo eksponowane stanowisko 
drugiej laureatki − Ellen Johnson Sirleaf, pierwszej afry-
kańskiej kobiety w fotelu prezydenta zdaje się wska-
zywać na nowy trend i nową jakość w życiu społeczno- 
-politycznym afrykańskich krajów. 

Działalność społeczna kobiet w Afryce nie ma szcze-
gólnie długiej tradycji. Dzieje się tak dlatego, że w krajach 
Afryki subsaharyjskiej kobiety są szczególnie marginali-
zowanie. W patriarchalnych kulturach Afryki kobiety są 
przede wszystkim utożsamiane z sytuacjami społeczny-
mi wynikającymi z tradycyjnego podziału ról w obrębie 
rodziny. Kobiety są postrzegane głównie jako gospodynie 
domowe, żony i matki, czy też obiekty pożądania seksu-
alnego. Dominujący system norm i praktyk kulturowych 
traktuje mężczyzn jako żywicieli i głowy rodzin, oraz 
głównych aktorów w sferze działalności publicznej. Jak 
pisze Molara Ogundipe-Leslie (1987: 133) kobiety są „na-
turalnie” wykluczone ze spraw publicznych; uważa się je 
za niezdolne do zajmowania stanowisk związanych z dużą 
odpowiedzialnością, do zarządzania (zwłaszcza mężczyz-
nami), ani nawet do pojawiania się tam, gdzie są oma-
wiane ważne sprawy państwowe i społeczne. Powszech-
nie sądzi się, że kobiety muszą się jeszcze dużo nauczyć 
zanim zaistnieją na arenie politycznej. Polityka jest uwa-
żana za absolutną domenę mężczyzn; kobiety natomiast 
mają opinię nieodpowiednich kandydatek na stanowiska 
w nowoczesnych afrykańskich państwach narodowych, 
pomimo tego, że ich entuzjazm i aktywność w kampa-
niach jest wyzyskiwana przez rozmaite partie polityczne.  

Pomimo to w historii kontynentu zdarzały się przy-
padki, kiedy afrykańskie działaczki wychodziły poza 
kulturowe stereotypy płci. W 1929 roku na terenach 
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dzisiejszej południowo-wschodniej Nigerii (wówczas 
jeszcze kolonii brytyjskiej), w prowincjach wokół miast 
Calabar i Owerii, zamieszkiwanych przez plemię Igbo 
miał miejsce tzw. „bunt kobiet z Aba” (por. Dorward 
1983, Allen 1971). W historii plemienia Igbo wydarzenie 
to nosi nawę „wojny kobiet”, ze względu na masową 
skalę, na jaką kobiety były zaangażowane w rewoltę 
przeciwko brytyjskiej administracji kolonialnej. Ten fe-
ministyczny i antykolonialny protest był jednym z naj-
poważniejszych wyzwań rzuconych w tym regionie  
brytyjskiej władzy. Bunt był skierowany przeciwko ob-
jęciu bezpośrednią administracją kolonialną południo-
wo-wschodniej prowincji Nigerii oraz przeciwko planom 
opodatkowania kobiet handlujących produktami rolnymi 
na targowiskach miejskich.  

Protest miał najpierw charakter pokojowy, tak jak 
ten wiele lat później zorganizowany przez Gbowee  
w Liberii. Początkowo kobiety zbierały się na rynkach  
i placach Calabar i Owerii i w dziesiątkach mniejszych 
miejscowości, gdzie wykorzystując jedyną tradycyjną 
praktykę kulturową pozwalającą na publiczną krytykę 
poczynań mężczyzn, śpiewały i tańczyły drwiąc z kola-
borantów tj. skorumpowanych poborców podatkowych. 
W niektórych przypadkach udało im się zmusić bar- 
dziej skompromitowanych funkcjonariuszy do rezygna-
cji. W późniejszym okresie jednak protest przyjął bar-
dziej radykalną formę – kobiety niszczyły europejskie 
sklepy, atakowały placówki banku Barkley, włamywały 
się do ośrodków penitencjarnych uwalniając więźniów 
oraz podpalały budynki brytyjskich sądów. W sumie  
w zamieszkach trwających ponad dwa miesiące brało 
udział około dwadzieścia pięć tysięcy kobiet z plemienia 
Igbo (por. Allen 1971). Pięćdziesiąt rebeliantek poniosło 
śmierć i tyle samo zostało rannych, ale ogólnie rewolta 
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skończyła się sukcesem kobiet, ponieważ władze brytyj-
skie nie tylko wycofały się z pomysłu nałożenia na nie 
podatku ale również ograniczyły uprawnienia kontro-
wersyjnych poborców podatkowych. Bunt kobiet z Aba 
jest najwcześniejszym przykładem na to, że afrykańskie 
kobiety potrafią się zmobilizować i wykorzystać swoją 
przewagę liczebną pomimo drugoplanowej roli, na jaką 
generalnie skazuje je afrykańskie społeczeństwo. 

W okresie dekolonizacji i budowania suwerennych 
państw w postkolonialnej Afryce w drugiej połowie XX 
wieku, sytuacja kobiet nie uległa poprawie. Afrykańskie 
państwa narodowościowe z reguły nie uważały za prio-
rytety wprowadzenia polityki równości płci i emancypa-
cji kobiet w ich agendzie spraw społeczno-kulturowych. 
Na plan pierwszy wysuwały się raczej konflikty etniczne 
− walka o władzę i kontrolę nad złożami bogactw na-
turalnych pomiędzy różnymi plemionami i klanami. 
Afryka zachodnia, gdzie znajduje się Liberia była szcze-
gólnie ciężko doświadczona przez wyniszczające wojny 
domowe.  

Wewnętrzne konflikty zbrojne w Liberii, Sierra Leo-
ne i w Gwinei trwały prawie nieustannie od lat osiem-
dziesiątych i były przerywane jedynie krótkimi okresami 
rządów dyktatorskich, bądź wojskowych reżimów, które 
notorycznie zwalczały w sposób zbrodniczy opozycję  
i łamały międzynarodową konwencję praw człowieka 
(Gbowee 2009: 50). Trudno ocenić liczbę ofiar, zarówno 
zmarłych i trwale okaleczonych, jakie ucierpiały w woj-
nach domowych i w rękach oprawców z rządowych 
aparatów represji. Nie sposób również określić ilu Afry-
kańczyków zmarło w wyniku chorób i głodu, które 
zazwyczaj towarzyszą działaniom militarnym. Tragiczny 
bilans tych waśni plemiennych powiększa również 
trudna do oszacowania liczba uchodźców i przesiedlo-
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nych, wśród których większość stanowią zwyczajowo 
kobiety i dzieci. Te dwie grupy społeczne były (i w nie-
których regionach Afryki nadal są) szczególnie narażone 
na bezwzględność plemiennych watażków. Powszechnie 
znane jest już typowe dla konfliktów afrykańskich zja-
wisko „dzieci żołnierzy” – sierot wcielanych siłą do lokal-
nych armii plemiennych (Ackerman 2009: 83). Niektóre  
z tych dzieci były świadkami morderstw ich własnych 
rodziców przez tych samych żołnierzy, którzy zmusili je 
potem do zaciągnięcia się do armii; inne znalazły się  
w armii na skutek porwania; jeszcze inne same się za-
ciągnęły, licząc na zapewnienie sobie materialnego bytu, 
dostępu do narkotyków, łupów itp. (Gbowee 2009: 50). 

Jeśli chodzi natomiast o kobiety w Afryce Zachodniej 
według różnych niezależnie przeprowadzonych badań, 
ogromna ich większość doznała w swoim życiu przemocy 
fizycznej i seksualnej. Według raportu Światowej Organi-
zacji Zdrowia (WHO) z 2003 roku, 86 procent uciekinie-
rek z Sierra Leone doznało zbiorowych gwałtów (Gbo-
wee 2009: 50). Ta sama organizacja ujawniła w raporcie 
z 2005 roku, że 90 procent kobiet w Liberii doświadczyło 
fizycznej przemocy, a trzy z czterech padły ofiarą gwał-
tów (Gbowee 2009: 50). Z raportów wynika, że oprócz 
brutalnych, często masowych morderstw na ludności 
cywilnej, gwałty dokonywane na dziewczynkach i kobie-
tach stały się na tych terenach jednym z powszechnie 
uznanych i praktykowanych sposobów prowadzenia 
wojny. Pomimo, tak wielkiej liczby ofiar wśród żeńskiej 
części populacji powojenne establishmenty z reguły nie 
starały się napiętnować i ścigać zbrodniarzy ani zrekom-
pensować kobietom ich cierpienia, poprzez politykę 
ukierunkowaną na równość płci.  

To właśnie rażące bezprawie i niekończące się wy-
kluczenie kobiet z życia publicznego doprowadziło do 
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powstania ruchu społecznego kobiet w Liberii, w założe-
niu którego kluczową rolę odegrała Leymah Gbowee. 
Organizacja Gbowee WIPNET (Women in Peacebuilding 
Network), która zrzesza kobiety z Afryki Zachodniej, ma 
na celu doprowadzenie do zadośćuczynienia kobietom 
krzywd, jakich doznały w czasie wojen domowych, ich 
ochronę przed przemocą zarówno w czasie konfliktów 
zbrojnych, jak i w czasie pokoju, oraz stymulowanie  
ich społecznego i politycznego zaangażowania w sprawy 
swoich krajów. Podstawowym założeniem, z którego 
wychodzi Gbowee i inne wspierające ją działaczki jest to, 
że wszelka przemoc w Afryce ma podłoże genderowe. 
Innymi słowy, zdaniem Gbowee, gwałty, zmuszanie do 
prostytucji oraz endemiczna agresja wobec kobiet w ich 
własnych domach jest efektem lekceważącego stosunku 
do kobiet jaki dominuje w większości krajów Afryki 
Zachodniej (por. Gbowee 2009: 50).  

 
 
Konflikt w Liberii 
 
Konflikt w Liberii trwał niemalże nieprzerwanie od 

1989 do 2003 roku i przebiegał w dwu etapach. Najpierw 
Charles Taylor podjął udaną próbę odsunięcia od władzy 
prezydenta Samuela Doe, po czym sam musiał stawić 
czoło rebeliantom z północy, zrzeszonym w dwu organi-
zacjach LURD (Liberians United for Reconcilaition and 
Democracy) i MODEL (Movement for Democracy in 
Liberia) (por. Gbowee 2009, Frykholm 2011). W 2003 
roku międzynarodowe zrzeszenie krajów Afryki Zachod-
niej – ECOWAS (Economic Community of West African 
States) w obawie przed całkowitą destabilizacją regionu 
zmusiło Taylora do rozpoczęcia rozmów pokojowych  
w celu zakończenia tej wyjątkowo krwawej wojny do-
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mowej, która pustoszyła kraj od niemalże 14 lat. Według 
Ackermana w tym czasie w konflikcie w Liberii zginęło 
już około dwieście tysięcy osób, a około osiemset pięć-
dziesiąt tysięcy było zmuszonych opuścić swe domy  
i szukać schronienia w obozach dla uchodźców w sąsia-
dujących państwach (Ackerman 2009: 83). Tak długo-
trwała wojna spowodowała nie tylko ogromną liczbę 
ofiar i dewastację kraju, ale przede wszystkim doprowa-
dziła do ogromnej demoralizacji społecznej – brutalne, 
masowe mordy dokonywane często przez dzieci żołnie-
rzy, gwałty i grabieże stanowiły chleb powszedni dla 
setek tysięcy ludzi żyjących w Liberii. 

Na długo przed tym jak Taylor zasiadł do rozmów 
pokojowych, WIPNET przygotowywał się do zorganizo-
wania pokojowej kampanii, która miała się odbywać  
w czasie rozmów (por. Gbowee 2009, Frykholm 2011). 
Ponieważ negocjacje pomiędzy Taylorem a zwalczający-
mi go przywódcami plemion miały odbywać się w Accra 
− stolicy Ghany, działaczki WIPNET udały się tam 
wcześniej, aby zmobilizować liberyjskie uchodźczynie  
w Ghanie do aktywnego uczestnictwa w planowanej 
akcji. Kampania okazała się dużym sukcesem logistycz-
nym – rozpoczęła się pierwszego dnia rozmów pokojo-
wych i trwała z niesłabnąca intensywnością przez trzy 
miesiące, aż do podpisania traktatu pokojowego, chociaż 
początkowo zakładano, że rozmowy i akcja protestacyjna 
WIPNET zakończą się po trzech tygodniach (Ackerman 
2009: 84).  

W tym czasie konflikt w Liberii przybierał na sile. 
Walki przeniosły się z terenów wiejskich na północy 
kraju do samej stolicy Monrowii, gdzie w wyniku bom-
bardowań i ostrzału artyleryjskiego ginęło około 300 
osób każdego dnia (Gbowee 2009: 51). Wiele popełnio-
nych wówczas okrucieństw było częścią przemyślanej 
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strategii negocjatorów, mającej na celu zastraszenie  
i szantażowanie politycznych oponentów. Kiedy żądania 
któregoś z uczestniczących w rozmowach dygnitarzy 
wojskowych spotykały się z odmową, któryś z towarzy-
szących mu delegatów wykonywał telefon na linię frontu 
z rozkazami wznowienia ostrzału, po czym wszyscy zgro-
madzeni oglądali na żywo w telewizji przekaz z Monro-
wii, gdzie cywile ginęli na ich oczach, błagając, aby w imię 
pokoju dygnitarz otrzymał to, o co prosił. Pomimo to 
rozmowy przeciągały się w nieskończoność i po sześciu 
tygodniach wciąż nie było widać ich końca.  

Wówczas działaczki WIPNET, pod przywództwem 
Gbowee zorganizowały strajk okupacyjny – 200 kobiet 
zablokowało wyjście z sali obrad, zamykając w niej 
delegatów z wrogich frakcji i oświadczając, że nikt nie 
opuści stołu obrad dopóki nie zostanie podpisana umowa 
pokojowa (Gbowee 2009: 51). Impas, jaki wywołało 
wtargnięcie kobiet, które dotychczas pikietowały spokoj-
nie na zewnątrz budynku trwał około dwóch godzin, 
podczas których działaczki próbowano nawet usunąć 
siłą. W odpowiedzi, skrajnie zdesperowane kobiety 
zagroziły, że rozbiorą się do naga, co według afrykań-
skich wierzeń jest równoznaczne z duchową kastracją 
tych mężczyzn, którzy są naocznymi świadkami takiego 
spektaklu (Frykholm 2011: 35).  

W końcu działaczki ustąpiły, ponieważ otrzymały 
obietnicę od prezydenta Nigerii Generała Abdulsalami 
Abubakar, że delegaci potraktują obrady poważnie i, że 
będą w nich uczestniczyć regularnie, zamiast traktować 
swój pobyt w Ghanie jak luksusowe wakacje (Frykholm 
2011: 35). Działaczki domagały się również, aby trakto-
wano je z należytym szacunkiem, bowiem wcześniej 
zdarzały się przypadki naśmiewania się z nich przez 
delegatów, a w czasie strajku okupacyjnego jeden z nich 
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próbował nawet kopnąć siedzącą na podłodze i blokującą 
przejście kobietę. Ponadto ustalono, że rozmowy mają 
się skończyć w ciągu dwóch tygodni (Gbowee 2009: 51).  

Tak też się stało – dwa tygodnie później pojawiła się 
nadzieja, że wojna w Liberii wreszcie dobiegnie końca. 
Wielu komentatorów obserwujących przebieg rozmów 
pokojowych było pod ogromnym wrażeniem odwagi  
i determinacji protestujących kobiet; byli oni również 
zgodni co do tego, że działaczki WIPNET poprzez wywie-
ranie nieustannej presji na nieustępliwych delegatach 
odegrały kluczową rolę w przyspieszeniu tempa roz-
mów. Jeden z delegatów przyznał nawet w wywiadzie dla 
filmu dokumentalnego Idź diable precz, który został 
nakręcony jakiś czas później, aby przedstawić szerszej 
publiczności te niezwykłe wydarzenia, że protestujące 
kobiety z czasem zaczęły się jawić delegatom, jako tra-
piący ich nieustannie wyrzut sumienia (Gbowee 2009: 51).  

Podpisanie traktatu pokojowego nie zakończyło dzia-
łalności liberyjskich aktywistek, co świadczy o ogromnej 
woli tych kobiet, aby trwale zmienić na lepsze warunki, 
w jakich żyją one i ich dzieci. Nauczone doświadczeniem 
z przeszłości, kiedy w czasie 14 lat trwania wojny 
domowej w Liberii zerwano co najmniej 15 podobnych 
porozumień, działaczki postanowiły „nie składać broni”  
i po raz pierwszy zaangażować się aktywnie w proces 
rozbrojenia (Ackerman 2009: 84, Gbowee 2009: 51). 
Jednym z najważniejszych wyzwań, jakie przed nimi 
stanęło było streszczenie postanowień traktatu pokojo-
wego i przekazanie ich lokalnym działaczkom – kobie-
tom, które najczęściej nie posiadały formalnej edukacji  
− w takiej postaci, aby traktat był dla wszystkich zrozu-
miały. We wrześniu 2003 roku osiemdziesiąt aktywistek 
z całej Liberii spotkało się w Monrowii, aby przedysku-
tować dalszy plan działania i opracować strategię, po-
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zwalająca na realizację tych celów. W efekcie WIPNET 
zainicjował współpracę z misją Narodów Zjednoczonych 
w Liberii, która miała kierować procesem rozbrojenia  
i postanowił rozpocząć kolejną kampanię, tym razem na 
rzecz społecznej reintegracji (por. Gbowee 2009, Acker-
man 2009).  

Tak, jak i w poprzednim przypadku i te działania 
okazały się nieocenione. Działaczki przejmowały osobi-
ście broń od bojowników, przekazywały ją siłom poko-
jowym Narodów Zjednoczonych i pilnowały, aby bojow-
nicy otrzymywali finansową rekompensatę, którą im 
obiecano w umowie pokojowej (Gbowee 2009: 52).  
W niektórych regionach kraju, gdzie zaległości w wypła-
caniu tych rekompensat stworzyły realne zagrożenie, że 
konflikt wybuchnie na nowo, pośrednictwo tych działa-
czek okazało się wręcz zbawienne. Sama Gbowee często 
publicznie krytykowała poczynania przedstawicieli misji 
ONZ, którzy przynajmniej na początku nie liczyli się ze 
zdaniem kierownictwa WIPNET i dopiero po jakimś 
czasie zorientowali się, że WIPNET jest bardziej kompe-
tentny w ocenie stopnia bezpieczeństwa w kraju (por. 
Gbowee 2009). 

Liczne interwencje Gbowee i działaczek WIPNET 
zwróciły uwagę na różne pułapki i trudności we wdraża-
niu planu demilitaryzacji i przyczyniły się do polepszenia 
komunikacji oraz współpracy pomiędzy organizacjami 
odpowiedzialnymi za ten proces, tj. głównie ONZ i NCDDR 
(National Committee for Disarmament Demobilization 
and Reintegration) − organizacją, której zadaniem było 
odbieranie broni. Działaczki organizowały spotkania 
trójstronne, na których same odgrywały rolę mediato-
rów i tym sposobem znacząco usprawniły proces poko-
jowy i zwiększyły jego szanse na powodzenie (Gbowee 
2009: 52). 
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Po zakończeniu tej akcji niestrudzone działaczki wy-
znaczyły sobie nową agendę celów. W kwietniu 2005 
roku przeprowadziły badania mające na celu ocenę 
gotowości kobiet do wzięcia udziału w pierwszych po 
wojnie demokratycznych wyborach (Gbowee 2009: 52). 
Wyniki przeprowadzonych przez nich ankiet były 
zatrważające – większość poddanych ankiecie Liberyjek 
przyznała otwarcie, że nie mają zamiaru wziąć udziału  
w wyborach, ponieważ nie wierzą w to, że po pierwsze  
– wybory będą uczciwe, a po drugie, że ich głosy będą  
w stanie coś zmienić. Raport z badania został przedsta-
wiany międzynarodowym organizacjom pełniącym rolę 
zewnętrznych obserwatorów nie doprowadziło to jed-
nak, jak można by oczekiwać, do podjęcia jakichkolwiek 
działań mających na celu uaktywnienie kobiecego elekto-
ratu. Dokładnie na tydzień przed zakończeniem rejestra-
cji osób posiadających prawo wyborcze, odsetek kobiet 
mających zamiar wziąć udział w głosowaniu był bardzo 
niski, co niewątpliwie było efektem wielu dekad (jeśli nie 
wieków) wypychania kobiet na margines życia publicz-
nego.  

W tej sytuacji, działaczki WIPNET we współpracy  
z dwiema innymi organizacjami kobiecymi o charakterze 
religijnym – Christian Women Peace Initiative i Liberian 
Muslim Women for Peace − zaledwie na pięć dni przed 
zakończeniem rejestracji zorganizowały masywną kam-
panię popularyzującą uczestnictwo kobiet w wyborach 
na terenie całego kraju (Gbowee 2009: 52). Dwieście 
działaczek stworzyło mniejsze zespoły, których zada-
niem było dotrzeć do społeczności w różnych zakątkach 
kraju i tam agitować na rzecz partycypacji kobiet w wy-
borach. Ponieważ działaczki notowały dane personalne 
wszystkich rozmówczyń, po zakończeniu kampanii, która 
stała się kolejny wielkim sukcesem okazało się, że dzięki 
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kampanii, w ciągu kilku dni zarejestrowało się około 
siedem i pół tysiąca wyborczyń. Warto zauważyć, że i ta 
kampania została zorganizowana i przeprowadzona 
przez te organizacje kobiece zupełnie samodzielnie,  
bez jakiejkolwiek pomocy ze strony agencji rządowych 
(NEC − National Election Commission), pozarządowych 
czy międzynarodowych, które najbardziej powinny być 
zainteresowane wyborczą frekwencją.  

Jednym z największych sukcesów organizacji Ley-
mah Gbowee, stanowiących ukoronowanie wielu lat poko-
jowej walki o przyszłość Liberii był wybór Ellen Johnson 
Sirleaf na prezydenta kraju. Jak mówi Gbowee, wybór 
pierwszej w Afryce kobiety-prezydenta był jak „wisienka 
na torcie”. To zwycięstwo według Leymah Gbowee jest 
dowodem na to, że kobiety działając razem, bez względu 
na podziały etniczne, klasowe i religijne, mają nie tylko  
w kraju ale w skali całego kontynentu ogromy potencjał 
polityczny, który może być katalizatorem polityczno- 
-społecznych przemian i rozwoju w wielu trapionych 
przez wojny domowe krajach (por. Gbowee 2009).  

W tym sensie Pokojowa Nagroda Nobla dla Gbowee  
i Sirleaf Johnson nie tylko stanowi próbę zwrócenia 
uwagi świata na problemy Afryki oraz na dotychczasowe 
dokonania tych aktywistek, ale jest również wyrazem 
wsparcia dla wszystkich afrykańskich kobiet, które 
aspirują do tego, aby odgrywać większą rolę w swoich 
krajach. To zaś, jak widać na przykładzie Gbowee  
i WIPNET jest conditio sine qua non dla pokoju i dobroby-
tu tych krajów. Jest to również istotne przesłanie dla 
wszystkich kobiet Trzeciego Świata (o czym świadczy 
przyznanie tej samej nagrody arabskiej działacze z Je-
menu), które niestety coraz częściej dostają się w tryby 
zdominowanych przez mężczyzn organizacji o charak-
terze fundamentalistycznym i terrorystycznym.  

 



                                      57 

Patrząc na aktywność Gbowee właśnie z takiej per-
spektyw widać, iż o jego sukcesie zadecydowała umie-
jętność, z jaką Gbowee zdołała zjednoczyć pod swoim 
przywództwem kobiety z różnych grup społecznych, 
które nie tylko mają skłonność do ekstremizmu ale  
z reguły mają również do siebie nieufne, a nawet wrogie 
nastawienie. Na wczesnym etapie swojego istnienia ruch 
kobiet zainicjowany przez Gbowee zjednoczył muzuł-
manki i chrześcijanki pochodzące z różnych skłóconych 
plemion (Frykholm 2011: 49). Agitując wśród rozmai-
tych kobiecych społeczności, Gbowee przekonywująco 
argumentowała, że „kula nie wybiera” kiedy zabija ich 
dzieci, dlatego wszystkie kobiety bez względu na wyzna-
nie i przynależność plemienną powinny walczyć razem  
o zapewnienie swym dzieciom pokojowej egzystencji 
(Frykholm 2011: 49). W ciągu dziewięciu miesięcy ta 
oczywista prawda przysporzyła Gbowee tysiąc nowych 
zwolenniczek. Ubrane na biało kobiety modliły się na 
rybnym targu w Monrowii, trzymając w rękach transpa-
renty z hasłami pokojowymi i ignorując groźby zbirów 
Taylora. W ten sposób działaczki liberyjskie pod prze-
wodnictwem Gbowee rozpoczęły żmudną i jak się po-
czątkowo wydawało beznadziejną walkę o zakończenie 
wojny.  

W tym okresie nikt nie uważał tych kobiet „z rynku 
rybnego”, jak je wtedy nazywano (ani kobiet w ogóle) za 
siłę polityczną, z jaką należy się liczyć (Frykholm 2011: 
35). Po latach, kiedy Gbowee i Sirleaf Johnson były już 
laureatkami Nagrody Nobla, zagraniczni dziennikarze 
daremnie poszukiwali materiałów na temat początku 
liberyjskiego ruchu kobiet. Lokalni dziennikarze pytani  
o to, dlaczego nie ma żadnego materiału na ten temat 
odpowiadali, że nie widzieli w tym ruchu nic niezwykłe-
go, oprócz tego, że kobiety z rynku rybnego w oczywisty 
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sposób łamały nakazy dotyczące płci kulturowej, co 
oczywiście nie było z założenia interesujące, bo dotyczy-
ło tylko kobiet. Jeden z dziennikarzy stwierdził nawet, że 
siedząc przez cały czas na tym rynku – w deszczu, upale  
i kurzu – kobiety te po prostu wyglądały „żałośnie” 
(Frykholm 2011: 35).  

Punktem zwrotnym w historii ruchu było spotkanie  
z Taylorem, na którym Gbowee odczytała oświadczenia  
o żądaniach kobiet, po czym spontanicznie od siebie 
dodała, jak bardzo takie zwykłe Liberyjki jak ona sama 
mają dosyć wojny, ucieczki, gwałtów i przemocy (Fryk-
holm 2011: 34). Dzięki temu, że spotkanie było transmi-
towane przez BBC (program Focus on Africa) i CNN, 
determinacja tych kobiet stała się tematem międzynaro-
dowym, który wykorzystano, aby zwiększyć presję na 
Taylora, który w końcu zgodził się na rozmowy w Ghanie 
(Frykholm 2011: 34). 

 
 
Jaką osobą jest „bojowniczka o pokój”  
Leymah Gbowee? 
 
W momencie wybuchu wojny domowej w Liberii  

w 1989 roku, Leymah Gbowee miała zaledwie 17 lat 
(Showalter 2011: 48). W czasie walk w Monrowii, jej 
rodzina zdecydowała się szukać schronienia w luterań-
skim kościele Świętego Piotra wraz z około tysiącem 
innych uciekinierów (Frykholm 2011: 32). 29 lipca siły 
rządowe prezydenta Doe wtargnęły na teren kościoła  
w poszukiwaniu żywności, a zgromadzeni tam uchodźcy 
zostali zakładnikami – większość z nich zginęła w ma-
sakrze, jaka rozpętała się w kościele parę dni później. 
Rodzina Gbowee uciekła z kościoła na jeden dzień przed 
masakrą, w której żołnierze Doe zabili nożami i macze-
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tami pięciuset mężczyzn, kobiet i dzieci. Rodzina Gbowee 
wydostała się z tej matni za sprawą fortelu, do jakiego 
uciekł się wujek Gbowee, który okłamał strzegących 
zakładników żołnierzy, że ich rodzina pochodzi z tego 
samego plemienia co żołnierze (Frykholm 2011: 32). 

Gbowee pochodzi z plemienia Kpelle, które jest jed-
nym z rdzennych plemion Liberii (Frykholm 2011: 32). 
Urodziła się i mieszkała na przedmieściach Monrowii, 
wśród członków tego samego plemienia. Gbowee do dziś 
uważa to środowisko za bardzo przyjazne – mówi, iż jak 
dziecko nie zaznała głodu, biedy ani dyskryminacji, cho-
ciaż wiadomo, że chorowała na cholerę i trąd. W drugiej 
połowie XIX wieku jej plemię nawróciło się na chrześci-
jaństwo za sprawą luterańskich misjonarzy: Dawida  
i Emilii Day. Jednakże, wielu przyjaciół rodziny było 
muzułmanami lub wyznawcami innej chrześcijańskiej de-
nominacji. Rodzina Gbowee aktywnie uczestniczyła w życiu 
religijnym skupionym wokół kościoła Świętego Piotra, 
tego samego, w którym miała miejsce wspomniana wcześ-
niej masakra, później uznana za jedną z najgorszych 
zbrodni popełnionych w tej wojnie (Frykholm 2011: 32).  

Przed tą masakrą Gbowee uważała się za osobę głę-
boko wierzącą; regularnie uczęszczała do kościoła i ma-
rzyła o pójściu do szkoły medycznej. Wojna domowa 
jednak pokrzyżowała jej ambitne plany i uczyniła z Gbo-
wee przerażoną uciekinierkę krążącą pomiędzy obozami 
uchodźców w Liberii, Ghanie i Sierra Leone (Frykholm 
2011: 32, Showalter 2011: 48). Gbowee poszukiwała 
względnie bezpiecznego miejsca dla siebie i czwórki 
swoich dzieci, które urodziły się w czasie wojny z jej 
nieformalnego związku z mężczyzną, który ich wszyst-
kich bił i bardzo źle traktował. W końcu wróciła do 
Monrowii, do domu rodzinnego, gdzie podjęła pracę  
w kościele Świętego Piotra w charakterze pomocy spo-
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łecznej – jej zadaniem było przywracanie do społeczeń-
stwa dzieci żołnierzy i pomaganie kobietom ciężko 
doświadczonym przez wojnę, tak jak ona sama (Fryk-
holm 2011: 32). Praca ta nie dawała jednak Gbowee 
satysfakcji. Gbowee nie mogła zapomnieć o przeżytych 
traumach, ani wybaczyć władzom kościelnym ich 
bezsilności wobec przemocy i kaźni, jaka miała miejsce  
w tymże kościele. Coraz częściej również Gbowee zaczęła 
dostrzegać ciemne strony kościelnej hierarchii, która 
dążyła do podporządkowania sobie kobiet i całego spo-
łeczeństwa. Gbowee przyznała później, iż nie darzyła zbyt 
wielkim szacunkiem swoich parafialnych pracodawców.  

Pomimo to lokalny pastor B. B. Volley, doceniając 
zaangażowanie, niezależność i inteligencję Gbowee nie 
tylko powierzał jej coraz więcej odpowiedzialnych 
obowiązków ale również zachęcał ją do lektury książek 
takich myślicieli jak Gandhi, Martin Luter King Jr., czy też 
kenijski aktywista Hizkias Assef (Frykholm 2011: 32–33). 
Jak przyznaje Gbowee w swojej autobiografii Niech wielka 
będzie nasza moc: o tym jak wspólnota kobiet, modlitwa  
i seks zmieniły naród pogrążony w wojnie, opisującej 21 lat 
z jej życia od momentu wybuchu wojny do powstania 
ruchu kobiet, zapoznanie się z koncepcją pokojowej 
walki o pokój było punktem zwrotnym w jej karierze.  
W autobiografii, która stanowi klasyczną historię o du-
chowym załamaniu, utracie wiary i nadziei oraz nagłym 
mistycznym niemalże przebudzeniu, Gbowee opisuje mo-
ment, w którym narodziła się idea ruchu. Wiosną 2002 
roku, pisze Gbowee, miała sen, w którym pojawił się Bóg 
mówiąc: „zbierz kobiety i módlcie się o pokój” (Showal-
ter 2011: 49). Reakcja Gbowee była typowa dla tej 
skromnej osoby. „To było jak głos Boga”, przyznała 
Gbowee, „ale to nie mogła być prawda... Piłam zbyt dużo, 
cudzołożyłam, sypiałam z mężczyzną, który formalnie 
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był mężem innej kobiety. Jeśli Bóg miał zamiar przemó-
wić do kogoś w Liberii, to z pewnością nie byłabym ja” 
(Frykholm 2011: 33). Mimo tych obiekcji, Gbowee poszła 
za tym głosem, chociaż początkowo nie widziała się  
w roli przywódcy.  

Dzisiaj Leymah Gbowee jest bardzo znaną osobą – 
nie tylko dzięki Nagrodzie Nobla i licznym publicznym 
wystąpieniom. Jej autobiografia, która otrzymała sponso-
ring od samego Leonarda Riggio – prezesa Barnes & 
Noble, największej sieci sprzedaży książek w USA i na 
całym świecie, oraz nakręcony w 2008 roku film Idź 
diable precz, który był nagrodzony na Festiwalu Filmo-
wym Tribeca sprawiły, iż wizerunek Gbowee jest po-
wszechnie rozpoznawany (Frykholm 2011: 35). Pomimo 
wielu nagród, zaszczytów i propozycji bywania w waż-
nych miejscach, Gbowee pozostała bezkompromisową  
i szczerą do bólu osobą, która prosto z mostu mówi 
mężom stanu z pierwszych stron gazet (a nawet samej 
pani prezydent Sirleaf Johnson) co myśli o ich politycz-
nych wpadkach. Jednocześnie Gbowee chce być trakto-
wana jak zwykła kobieta, która ma swoje wzloty i upadki. 
Jest matką w sumie sześciorga dzieci, które jak przyznaje 
w swojej autobiografii często zaniedbywała z powodu 
swojego społecznego aktywizmu, traktowanego przez 
nią jako życiowy priorytet. Ponadto, jak wyznaje jej 
relacje z mężczyznami zawsze były dalekie o tego, co  
w jej społeczeństwie uważa się za moralną normę.  
W końcu Gbowee również otwarcie mówi o tym, że jej 
nagła popularność zakończyła się problemem alkoholo-
wym, który dopiero całkiem niedawno Gbowee przezwy-
ciężyła (por. Showalter 2011).  
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Przyszłość 
 
Jako kobieta w sile wieku (ma skończone 41 lat) 

Gbowee zastanawia się, jak wykorzystać swoją popular-
ność, aby pomóc w odbudowie Liberii i w emancypacji 
afrykańskich kobiet. Gbowee uzupełniła swoją edukację  
z Stanach Zjednoczonych i zastanawia się nad zrobie-
niem doktoratu. Ponadto, rozważa możliwość kandy-
dowania do parlamentu lub nawet wejścia do rządu 
(Frykholm 2011: 36).  

W przeszłości Gbowee odrzuciła propozycję ministe-
rialnej teki, uważając, że praca ta kłóciłaby się z jej po-
wołaniem dla społecznictwa. Dziś jednak nie jest pewna 
czy było to słuszne – Gbowee coraz częściej zdaje sobie 
sprawę, że w obecnym momencie historycznym, w jakim 
znajduje się Liberia nie można zbyt wiele zdziałać po-
zostając poza strukturami władzy (Frykholm 2011: 36).  

Bez względu na to, czy zdecyduje się włączyć do poli-
tyki czy pozostanie wierna swojej karierze społecznika 
Gbowee będzie z pewnością miała ręce „pełne roboty”. 
Duża część liberyjskiego społeczeństwa żyje w skrajnej 
nędzy, bez pracy a nawet bez dachu nad głową, okupując 
porzucone rządowe budynki, które cudem przetrwały 
wojnę. Ponadto w kraju nadal panuje korupcja, pomimo 
widocznych wysiłków rządu, aby ją ograniczyć. Sukcesy 
WIPNET i prezydentura Sirleaf Johnson nie oznaczają 
bynajmniej, iż sytuacja kobiet w Afryce Zachodniej uległa 
radykalnej poprawie. Kobiety są nadal uważane za 
obywateli drugiej kategorii, których miejsce jest w do-
mach, w cieniu swoich mężów. Dlatego Gbowee nie 
zamierza ustawać w wysiłkach, aby wyrównywać szanse 
kobiet i zapewnić im większy wpływ na przyszłość kraju 
(por. Gbowee 2009).  
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Aktywność Gbowee przyczynił się do zwiększenia 
świadomości, jak dotkliwa jest dyskryminacja kobiet  
w krajach, takich jak Liberia i do powstania różnych 
kobiecych zrzeszeń, których celem jest jej zapobiegać.  
I tak na przykład Zrzeszenie Liberyjskich Prawniczek 
(Association of Female Lawyers of Liberia) doprowadziło 
w 2006 roku do zmiany prawa karnego dotyczącego 
gwałtów. Przed 2006 gwałt zbiorowy był uważany je-
dynie z wykroczenie, obecnie jest on uważany z prze-
stępstwo. Według nowych przepisów gwałt za pomocą 
przedmiotów, który często miał miejsce w czasie wojny 
został również uznany za przestępstwo. Obecnie gwałci-
ciel może być skazany na karę od 7 lat do dożywocia, bez 
prawa wyjścia z więzienia za kaucją (Gbowee 2009: 52). 
Pomimo tych sukcesów legislacyjnych nawet teraz, w czasie 
pokoju kobiety i dziewczynki nadal są narażone na 
gwałty, nawet ze strony wujków, ojców czy nauczycieli  
i pomimo zmian w prawie nadal trudno jest ścigać te 
przestępstwa ze względu na mentalność społeczną, która 
dopuszcza i toleruje przemoc wobec kobiet (por. Acker-
man 2009). Aby zmienić ten stan rzeczy potrzebne 
będzie dużo czasu i dużo wysiłków wielu osób, takich jak 
Gbowee. 

Innym nierozwiązanym i palącym problemem Liberii 
jest bezkarność wojennych morderców i gwałcicieli. 
Dotychczas rządy prezydent Sirleaf nie podjęły żadnych 
prób pociągnięcia winnych do odpowiedzialności; wy-
jątkiem w tej sprawie jest jedynie proces karny Charlesa 
Taylora, który 30 maja 2012 został skazany na 50 lat 
więzienia – paradoksalnie na zbrodnie popełnione  
w sąsiednim Sierra Leone (między innymi za wcielanie 
do armii dzieci i akty kanibalizmu), a nie te, których 
dopuścił się we własnym kraju (Ackerman 2009: 86–87). 
Komisja na Rzecz Prawdy i Pojednania, która jest organi-
zacją mającą z urzędu ścigać i rozliczać zbrodniarzy 
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wojennych nie zastąpi, jak podkreśla Amnesty Internatio-
nal uczciwych procesów sądowych, które są podstawo-
wym warunkiem pojednania i trwałego pokoju (Acker-
man 2009: 87).  

Problem z niewydolnością systemu sprawiedliwości 
jest spowodowanym tym, iż wielu plemiennych wataż-
ków, którzy w przeszłości mordowali, gwałcili i rabowali 
zajmuje teraz ważne stanowiska w administracji pań-
stwowej, efektywnie blokując wszelkie próby rozliczenia 
ich z przeszłości. Klasycznym przykładem jest Prince 
Johnson, o którym Gbowee mówiła w wywiadzie udzie-
lonym Christian Science Monitor w 2011 roku (MacDou-
gall 2011). Prince Johnson popełnił wiele zbrodni 
przeciwko ludności swojego kraju ale zasłynął przede 
wszystkim z tego, że zamordował prezydenta Doe – 
zanim były prezydent wykrwawił się na śmierć Prince 
Johnson popijając Budweisera kazał obciąć mu ucho  
i zmusił go, aby je zjadł. Wszystko to zostało zarejestro-
wane przez kamerę, a nagrania video obiegły cały świat  
i do dziś są hitem na targach Monrowii – zresztą do dziś 
każdy może na własne oczy zobaczyć ostatnie chwile  
z życia byłego prezydenta w Internecie.  

Ten sam Prince Johnson był kontrkandydatem Sir-
leaf Johnson w wyborach prezydenckich, w których 
uzyskał poparcie w wysokości 11,6 procent. Zdaniem 
Gbowee jego wynik wyborczy świadczy o tym, jak bardzo 
podzielony na plemienne lojalności jest liberyjski naród – 
do dziś osoby takie jak Prince Johnson są zbrodniarzami  
w jednym plemieniu, a bohaterami w innym. To, że 
Prince Johnson, który w końcu został senatorem, wycofu-
jąc się z wyborów prezydenckich udzielił politycznego 
poparcia Sirleaf-Johnson, która je z wdzięcznością przy-
jęła, nie najlepiej świadczy (zdaniem Gbowee) o pani 
prezydent i jest dobitnym dowodem na to, że Liberia jest 
jeszcze daleka od standardów państwa prawa.  
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Tawakkul Karman  
– matka rewolucji jemeńskiej  

 
 
 

Jemen  –  historia,  ustrój, 
polityka 

 
Jednym z najbardziej po-

dzielonych pod względem et-
nicznym i wyznaniowym państw 
na świecie jest Jemen. Sytuacja 
ta jest wynikiem skompliko-
wanych procesów historycz-
no-politycznych, które zacho-
dziły na jego terenie. Część 
północna Jemenu przez wieki 
okupowana była przez Turcję, 
adaptując zwyczaje i tradycje 

związane z kulturą osmańską. Niepodległość uzyskała  
w 1918 roku przyjmując ustrój monarchistyczny obo-
wiązujący do 1962 roku, czyli do momentu proklamowa-
nia Jemeńskiej Republiki Arabskiej1 ze stolicą w Sanie.  

1 Jemeńska Republika Arabska powstała 27 września 1962 roku, 
kiedy reprezentujący ideologię panarabizmu jemeńscy republikanie prze-
prowadzili inspirowany przez Egipt zamach stanu i obalili monarchię. 
Spowodowało to wybuch kilkuletniej wojny domowej pomiędzy stroną 
republikańską a sponsorowanymi przez Arabię Saudyjską rojalistami.  
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W tym samym czasie Jemen Południowy pozostawał pod 
ścisłą kontrolą Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Bry-
tanii i Irlandii Północnej. Niezależność uzyskał dopiero  
w 1967 roku. Trzy lata później, tj. w roku 1970, kraj 
zmienił nazwę na Ludowo-Demokratyczną Republikę 
Jemenu i stał się wiernym sojusznikiem Związku Ra-
dzieckiego. Władzę w kraju przejęło radykalne skrzydło 
Frontu Narodowego, wprowadzając rządy terroru (za-
ostrzono cenzurę, ustanowiono system jednopartyjny 
oraz przeprowadzono nacjonalizację) (Malendowski 
2003: 211–213).  

W latach siedemdziesiątych doszło do dwóch ostrych 
konfliktów między Jemenem Północnym i Południowym, 
które tylko dzięki interwencji państw arabskich nie 
doprowadziły do wybuchu wojny. Pierwszy miał miejsce 
w 1972 roku i zakończył się podpisaniem wspólnej 
deklaracji o dążeniu do zjednoczenia. Drugi konflikt 
wywołał Jemen Południowy w 1979 roku, oskarżany 
przez sąsiada o ingerowanie w jego sprawy wewnętrzne 
i wspieranie lewicowych bojówek (Malendowski 2003: 
214–216).  

W roku 1980 Ludowo-Demokratyczna Republika 
Jemenu zaczęła powoli wkraczać na drogę reform. Pre-
zydentem został Ali Nasir Muhammad, który złagodził 
nieco system i rozpoczął zbliżenie z pozostałymi krajami 
arabskimi. Polityki tej nie popierała jednak rządząca 
większość, co w konsekwencji doprowadziło do ostrego 
podziału w partii, zakończonego przewrotem. W jego 
wyniku, władzę w państwie objął Hajdar Abu Bakr  
al-Attas. Z początku starał się zaostrzyć reżim, ale  
w wyniku postępującego rozpadu systemu komunistycz-
nego, jak i idącego za tym znacznego spadku zaintereso-
wania Związku Radzieckiego sprawami wewnętrznymi 
Jemenu, prezydent stopniowo łagodził system. Jemen 
Południowy pozbawiony radzieckiego wsparcia poli-
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tycznego i finansowego zaczął pogrążać się w chaosie. 
Wynikiem tego kryzysu było stopniowe pogłębianie 
współpracy z Jemenem Północnym. W listopadzie 1989 
roku podpisano deklarację zjednoczeniową, zgodnie  
z którą 22 maja 1990 roku oba państwa utworzyły 
Republikę Jemenu, w którym władzę przejęła Jemeńska 
Partia Socjalistyczna (Albrecht 2002: 51–59).  

W maju 1994 roku wybuchła wojna domowa, której 
głównym powodem był kryzys gospodarczy państwa.  
Dwudziestego pierwszego maja Południe, na terenie 
którego znajdowały się źródła roponośne, ogłosiło 
secesję. Między stronami doszło do krwawych starć przy 
użyciu broni ciężkiej, zgromadzonej podczas sowieckiej 
dominacji. Ostatecznie sytuacja została opanowana przez 
wojska prezydenta Ali Abd Allaha as-Saleha przy wspar-
ciu Stanów Zjednoczonych (Albrecht 2002: 51–59). 

 

 
Jemeńska wiosna ludów2  

 
Ali Abdullah Saleh pełnił funkcję głowy państwa nie-

przerwanie do lutego 2012 roku. Podczas jego urzę-
dowania doszło do gwałtownego pogorszenia sytuacji 

2 Terminem Arabskiej Wiosny Ludów określa się protesty spo-
łeczne i konflikty zbrojne w krajach arabskich trwające od 17 grudnia 
2010 roku. Przyczyną ich wybuchu było niezadowolenie obywateli  
z warunków życiowych, bezrobocie, rosnące ceny żywności, a także 
korupcja i nepotyzm władz oraz ograniczanie swobód obywatelskich 
przez autokratyczne reżimy. Rewolucja wybuchła w Tunezji, Libii, 
Egipcie oraz Algierii. Do wystąpień, choć już na mniejszą skalę, doszło 
także w Arabii Saudyjskiej, Dżibuti, Iraku, Kuwejcie, Libanie, Maroku, 
Omanie, Palestynie, Somalii, Sudanie i Syrii. Przez region przetoczyła 
się ponadto fala prób samobójczych w formie samo-spaleń, m.in.  
w Mauretanii oraz sąsiadującym z państwami Maghrebu Senegalu.  
Do protestów doszło także w Iranie. 
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materialnej obywateli i wzrostu bezrobocia, szczególnie 
wśród ludzi młodych. Saleha oskarżano o celowe ogra-
niczanie swobód obywatelskich, korupcję i nepotyzm. 
Wzrost niezadowolenia społecznego doprowadził w końcu 
do powstania antyrządowych ruchów zbrojeniowych.  
W dniu 27 stycznia 2011 roku przez cały kraj przetoczyła 
się fala protestów. Największą demonstrację zorganizo-
wano w Sanie, w której wzięło udział kilka tysięcy 
mieszkańców stolicy. Aby uspokoić społeczeństwo pre-
zydent zdecydował się wygłosić oświadczenie3 na forum 
parlamentu w dniu 2 lutego 2011 roku, w którym za-
powiadał wycofanie się z polityki oraz rezygnację  
z kolejnych zmian w konstytucji, które w przeszłości 
zapewniły mu wydłużenie kadencji (por. W.K. 2011). 
Propozycje te w żaden sposób nie uspokoiły społeczeń-
stwa i w kolejnych dniach doszło do następnych manife-
stacji. Opozycja deklarowała, że pokojowe demonstracje 
nie ustaną dopóty, dopóki prezydent nie ustąpi z urzędu. 
Dzień po obaleniu egipskiego prezydenta, czyli 12 lutego, 
w Sanie zorganizowano demonstrację, w której uczestni-
czyły cztery tysiące ludzi. Rząd próbując przeciwstawić 
się demonstrantom wysłał pięć tysięcy policjantów.  
W kolejnych dniach doszło do krwawych starć między 
zwolennikami i przeciwnikami reżimu. W wyniku walki 
kilkadziesiąt osób zostało rannych, w tym m.in. dzienni-
karze i fotografowie, a kilkanaście zabitych (por. Jam-
joom 13.02 .2011).   

Wobec faktu, iż żadna ze stron nie chciała ustąpić,  
do mediacji w kwietniu włączała się Rada Współpracy 
Zatoki Perskiej. Zainteresowanym udało się wypracować  

3 Termin złożenia deklaracji nie był przypadkowy. Prezydent 
chciał uspokoić nastroje społeczne oraz zapobiec organizacji kolejnej 
demonstracji określanej mianem Dnia Gniewu, która miała odbyć się 
w dniu 3 lutego 2011 roku. 
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10 kwietnia wstępny plan pokojowy, który zakładał 
utworzenie rządu jedności narodowej kierowanego przez 
opozycję, ale pod rządami prezydenta Saleha i jego 
ustąpienie w ciągu trzydzieści dni na rzecz ówczesnego 
wiceprezydenta Mansura Hadiego. Nowa głowa państwa 
miała w ciągu sześćdziesięciu dni zorganizować wybory 
prezydenckie oraz zagwarantować swojemu poprzedni-
kowi immunitet sądowy. Ponadto, plan zobowiązywał 
parlament do stworzenia nowej konstytucji poddanej 
ocenie przez referendum ogólnonarodowe. Na końcu,  
w wyborach miał być wyłoniony nowy parlament. 
Warunki te zostały odrzucone przez opozycję domagają-
cą się całkowitego wycofania Saleha z polityki (por. 
jak/kdj 2011), Po długich obradach zdecydowano się 
jednak je zaakceptować lecz sprzeciw tym razem wyraził 
prezydent. Na początku maja 2011 roku podjęto jeszcze 
jedną rundę negocjacji w Arabii Saudyjskiej, ale warunki 
ponownie odrzuciła opozycja (por. PAP 01.05. 2011).  

Pod koniec maja, z powodu braku postępów w me-
diacjach do rozmów włączyły się Stany Zjednoczone  
i Unia Europejska (por. jak/gak/k 18.05.2011). Została 
opracowana kolejna ugoda, której i tym razem nie 
chciała zaakceptować strona rządząca. W ramach pro-
testu, milicje plemienne dołączyły do demonstrantów  
i rozpoczęły marsz na stolicę (por. HSN/HJL/HRF/ 
MB/FTP/MGH 26.05.2011). Krwawe starcia zakończyły 
się 3 czerwca 2011 roku wyjazdem prezydenta Saleha na 
leczenie do Arabii Saudyjskiej (por. Kle 2011). Władzę  
w tym czasie przejął Abd Rabu Mansur Hadi. Po wyjeź-
dzie prezydenta, walki przeniosły się z północy na 
południe kraju, kontrolowanego przez rebeliantów  
Al-Kaidy. Pogrążony w chaosie kraj został podzielony  
na trzy części zarządzane przez demonstrantów, terro-
rystów i wojsko.  
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W połowie września znów doszło do gwałtownych 
protestów w stolicy, z powodu ogłoszenia powrotu 
Saleha do kraju. Ponowne przejęcie władzy przez dykta-
tora spowodowało wybuch kolejnego konfliktu. Wobec 
niemożności wypracowania kompromisu między walczą-
cymi stronami Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła re-
zolucję, na mocy której prezydent miał zrzec się władzy 
w zamian za immunitet. Ponadto, potępiła falę przemocy 
w Jemenie i wezwała wszystkie ugrupowania do poko-
jowego rozwiązania konfliktu. Dzień po przyjęciu rezo-
lucji, w Sanie wybuchły walki między zwolennikami  
i przeciwnikami rządu. Tymczasem, władze Jemenu 
oświadczyły, iż są gotowe „pozytywnie odnieść się” do 
rezolucji (por. b.a.1 23.10.2011 ). Ostatecznie konflikt 
zakończył się 23 listopada 2011 roku. Ali Abdullah Saleh 
podpisał w Rijadzie porozumienie pokojowe przygoto-
wane przez Radę Współpracy Zatoki Perskiej, na mocy 
którego zrzekł się władzy (por. jak/gak 23.11.2011).  

 

 
Tawakkul Karman – jemeńska „Żelazna dama” 
 
Obalenie reżimu i wprowadzenie reform w Jemenie, 

które w przyszłości mają zakończyć się demokratyzacją 
kraju, nie byłoby możliwe bez zaangażowania obywateli. 
Szczególnie ważną rolę w tym procesie odegrała Tawak-
kul Karman, która została odznaczona Pokojową Nagro-
dą Nobla.  

Karman urodziła się 7 lutego 1979 roku w Mekkhalf, 
a dorastała w Taiz, trzecim co do wielkości mieście  
w Jemenie. Pochodzi z bardzo bogatej i wpływowej ro-
dziny arabskiej. Jej ojcem jest znany adwokat Abdel 
Salam Karman, który pełnił m.in. funkcję ministra spra-
wiedliwości w rządzie Ali Abdullaha Saleha. Brat Tarik 
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Karman uważany jest za jednego z najwybitniejszych 
poetów młodego pokolenia, zaś siostra jest dziennikarką 
telewizji Al-Jazeera. Karman, tak samo jak jej rodzeń-
stwo, jest osobą wykształconą. Ukończyła Uniwersytet 
Nauki i Techniki, gdzie zrobiła licencjat z psychologii, 
natomiast magisterium z nauk politycznych i kurs edu-
kacji ogólnej ukończyła na Uniwersytecie Sana. Studio-
wała także dziennikarstwo śledcze w USA (por. Jacob 
2011).  

Karman jest autorką wielu głośnych artykułów po-
święconych polityce wewnętrznej i zagranicznej Je- 
menu, m.in. „Our revolution’s doing what Saleh can’t – 
uniting Yemen” opublikowanego na łamach „The Guar-
dian” (9.04.2011) oraz „Yemen’s unfinished revolution” 
zamieszczonego w „New York Times” (18.04.2011). 
Uczestniczy w ważnych konferencjach międzynarodo-
wych o dialogu międzywyznaniowym, reformach poli-
tycznych w świecie arabskim, wolności słowa i walce 
przeciwko korupcji. Nakręciła także krótki film doku-
mentalny z okazji opublikowania przez Observatory for 
the Protection of Human Rights Defenders czternastego 
raportu poświęconego Jemenowi. Jest ponadto główną 
bohaterką dokumentu pt. Krzyk (reż.: Khadija al-Salami, 
2012) opowiadającego o trudnej sytuacji kobiet w Je-
menie. Mimo tak wielu obowiązków zawodowych udało 
jej się założyć rodzinę. Jak sama twierdzi, jest szczęśliwą 
żoną Mohammeda al-Nahmi i matką trojga dzieci (tamże). 

Karman znana jest światowej opinii publicznej jako 
aktywna działaczka na rzecz poprawy warunków życia 
kobiet arabskich. Sprzeciwia się zmuszaniu ich do prze-
strzegania restrykcyjnych praw Koranu, wyznaczających 
im podległą rolę w stosunku do mężczyzny. Według niej, 
fundamentaliści islamscy zmuszając kobiety do bezgra-
nicznej ulęgłości dokonują przy tym wielu nadużyć.  
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Zdaniem Karman kobiety jemeńskie są dyskrymino-
wane. Ich rola sprowadza się w znacznym stopniu do 
bycia córkami, żonami i matkami. Niezwykle rzadko mają 
szansę na zrobienie kariery zawodowej. Pracują za-
zwyczaj w charakterze sekretarek w dużych firmach  
i urzędach publicznych. Wolność ich ograniczana jest 
również przez fakt, iż w miejscach publicznych zobligo-
wane są do przebywania w towarzystwie męskich 
opiekunów. Ponadto wiele z nich zmuszanych jest do 
zakrywania ciała zgodnie z treścią przesłania zawartego 
w Koranie: 

Powiedz wierzącym kobietom, żeby spuszczały skromnie 
swoje spojrzenia i strzegły swojej czystości; i żeby poka-
zywały jedynie te ozdoby, które są widoczne na zewnątrz; 
i żeby narzucały zasłony na piersi, i pokazywały swoje 
ozdoby jedynie swoim mężom lub ojcom, albo ojcom swo-
ich mężów, albo swoim synom lub synom swoich mężów, 
albo swoim braciom, albo synom braci, lub synom swoich 
sióstr; lub ich żonom, lub tym, którymi zawładnęły ich 
prawice; albo swoim służącym spośród mężczyzn, którzy 
nie są owładnięci pożądaniem cielesnym; albo też chłop-
com, którzy nie poznali nagości kobiet. I niech one nie stą-
pają tak, aby było wiadomo, jakie ukrywają ozdoby. Na-
wracajcie się wszyscy do Boga, o wy wierzący! Być może, 
będziecie szczęśliwi! (Koran 1987: 422)  

Jemeńskie społeczeństwo uważa, że kobiety wzorem 
Aiszy4, żony Mahometa, powinny oprócz ciała zakrywać 
również twarz, aby mężczyźni przestali zwracać uwagę 
na ich fizyczność, a docenili zalety duszy i umysłu. Osoby, 
które nie stosują się do powyższego nakazu padają ofiarą 

4 Aisza była ukochaną żoną proroka Mahometa, twórcy islamu. 
Wyszła za mąż w wieku sześciu lat za pięćdziesięciotrzyletniego 
mężczyznę. Mahomet zmarł w jej domu i tam też został pochowany 
(Kopaliński1985: 20–21). 
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przemocy fizycznej5. Przeciwko temu zwyczajowi pro-
testuje Karman, która w ramach solidarności z uciska-
nymi kobietami zrezygnowała z noszenia nikabu6.  
W 2004 roku, podczas konferencji poświęconej prawom 
człowieka, tuż przed swoim wystąpieniem zdjęła zasłonę 
i pierwszy raz wystąpiła publicznie z odkrytą twarzą. 
Tym manifestem chciała pokazać, że nawet w tak kon-
serwatywnym i tradycyjnym kraju jak Jemen kobiety 
mają prawo stanowić o sobie i czynnie uczestniczyć  
w życiu społecznym (por. Kowalewska 2011).  

Sprzeciw Karman budzi również zwyczaj wydawania 
za mąż nieletnich dziewczynek. Takie śluby są często 
wynikiem bardzo ciężkiej sytuacji finansowej rodzin 
jemeńskich, w których ożenek niejednokrotnie przynosi 
pokaźny dochód, a jednocześnie odciąża finansowo 
rodzinę. Zgodnie z danymi Jemeńskiego Ministerstwa ds. 
Społecznych, jedna czwarta kobiet w tym kraju wydawa-
na jest za mąż przed piętnastym rokiem życia. Jemeńczy-
cy wierzą, że ślub w tak młodym wieku przynosi same 
korzyści, ponieważ im kobieta jest młodsza tym więcej 
zdrowych dzieci może urodzić i tym łatwiej jest wymóc 
na niej posłuszeństwo. Zwolennicy reform niejednokrot-
nie starali się zmienić prawo poprzez ustanowienie 
piętnastego roku życia dolną granicą wieku pozwalające-

5 W brutalnych napaściach na kobiety bez zasłoniętej twarzy 
uczestniczy grupa znana jako Ansar asz-szariat, związana z Al-Kaidą. 
Według jej postulatów, kobiety powinny pójść za przykładem żon 
Proroka i być w pełni zakryte, łącznie z twarzą. Władze lokalne 
oskarżyły bojowników z Ansar asz-szariat o wylanie kwasu na kilka 
dziewcząt, które odmówiły spełnienia ich żądań (por. Guzikowska 
2012). 

6 Jest to zasłona na twarz noszona przez muzułmanki. W wielu 
krajach, m.in. Tunezji, Turcji, Belgii, Francji i we Włoszech obowiązuje 
zakaz zasłaniania twarzy przez kobiety. Podobne prawo planuje 
również wprowadzić Dania i Holandia. 
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go na założenie rodziny. Regulacja ta została jednak 
zniesiona przez parlament, kierujący się przekonaniem, 
że o gotowości wydania córki za mąż mogą decydować 
tylko rodzice a nie państwo. Zasada ta powoduje, ze 
wielu mężczyzn czuje się bezkarnie, a kobiety niejedno-
krotnie padają ofiarą przemocy domowej. Światową 
opinią publiczną wstrząsnęła śmierć trzynastoletniej 
Ilhami Mahdi al Assi, która została wydana za mąż za 
dwukrotnie starszego od siebie mężczyznę. Dziewczynka 
zmarła cztery dni po zaaranżowanym ślubie, z powodu 
licznych obrażeń wewnętrznych (por. Thomas 2010). 

Karman wierzy, że kobiety w społeczeństwach mu-
zułmańskich powinny mieć takie same prawa jak męż-
czyźni. Gwarancją wolności i praworządności, zdaniem 
noblistki, jest system oparty na równości społecznej. 

Kobieta może być całkowicie wolna w islamskim po-
rządku społecznym, jeśli wprowadzimy system demo-
kratyczny. W przeszłości kobiety miały więcej wolności. 
Jest wiele przykładów z niezbyt odległej historii, kiedy 
islamskie kobiety były przywódcami, naukowcami, 
specjalistami. Aby to osiągnąć, potrzebna jest sprawie-
dliwość, którą można zdobyć, kiedy władza odpowiada 
za swoje czyny przed obywatelami (por. Kamola 2011). 

W 2005 roku Karman założyła organizację Journalist 
Women without Chains – JWwC (Dziennikarki bez Kaj-
dan), która za główny cel stawia sobie walkę w obronie 
praw i swobód obywatelskich, a w szczególności obecno-
ści kobiet w życiu społecznym i politycznym. Działalność 
organizacji spotyka się z ostrą krytyką ze strony orto-
doksyjnych środowisk rządzących, które dążą do ograni-
czenia jej wpływów. W tym celu w 2007 roku Minister-
stwo Informacji odmówiło JWwC zgody na wydawanie 
gazety. Karman nie pozostała jednak bierna wobec tak 
jawnej dyskryminacji. Wraz ze swoimi współpracowni-

 



                                      77 

cami organizowała pokojowe demonstracje oraz wysłała 
do abonentów w całym kraju informacje o łamaniu praw 
człowieka w Jemenie. W odpowiedzi ministerstwo wy-
cofało zgodę na prowadzenie serwisu esemesowego,  
a pod adresem Karman wystosowano liczne groźby (por. 
Włodek 2012). Działania te nie przyniosły oczekiwanego 
skutku, dlatego też spróbowano ją przekupić oferując 
dobrze płatną pracę w rządzie. Karman odmówiła jednak 
pozostając wierną swoim ideałom.  

Karman jest zagorzałą działaczką polityczną i człon-
kinią partii Al-Islah7. Wzoruje się na znanych światowych 
autorytetach. Jej duchowymi przewodnikami są Marthin 
Luther King, Mahatma Gandhi i Nelson Mandela, których 
portery umieściła w swoim gabinecie. Aktywistka po-
dziela ich ideały odrzucania przemocy i działania na 
rzecz pokojowej polityki (por. PAP 07.10.2011). Pomimo, 
iż jest członkinią Al-Islah, to jednak ponad interes 
partyjny przedkłada ideały rewolucji. W wielu kwestiach, 
jak podkreśla, reprezentuje niezależne stanowisko; „Nie 
reprezentuję partii Al-Islah i nie jestem związana jej 
stanowiskiem. Moje poglądy określają moje stanowisko  
i nie pytam o niczyje pozwolenie” (por. Jacob 2011). 
Potwierdzeniem tego stanowiska był jej sprzeciw wobec 
oficjalnego zdania partii w kwestii możliwości zawiera-
nia małżeństw przez kobiety poniżej siedemnastego roku 
życia.  

Podczas protestów w Sanie, Karman również wystę-
powała we własnym imieniu. Odmówiła m.in. negocjacji 

7 Al-Islah na początku swej działalności popierała rząd Saleha  
i jego partię – Powszechny Kongres Ludowy. Więzi te zostały zerwane 
w 1997 roku i Al-Islah przeszła do opozycji. Działalność partii budzi 
pewne kontrowersje ze wglądu na związki z Bractwem Muzułmań-
skim (por. Zarzycka 2011). 
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z reżimem, chociaż jej partia brała w nich udział. Stwier-
dziła, że: 

To, co jednoczy nas w Radzie Rewolucyjnej Młodzieży, to 
pragnienie obalenia reżimu. Nie pytamy członków Rady 
ani Komitetu Przygotowawczego o źródło ich władzy ani  
o ich polityczną, geograficzną i sekciarską przynależność. 
W tej rewolucji zapomniałam o moim stronnictwie i przy-
należności geograficznej. Należę tylko do ludzi rewolucji. 
Rewolucja jest wspaniałą sprawą, która stoi ponad jaki-
mikolwiek względami. (tamże)  

Karman popiera także równouprawnienie pod wzglę-
dem rasowym i religijnym oraz współpracę kulturalną 
między jemeńskimi muzułmanami a innymi mniejszo-
ściami. Wzywa do przyznania pełni praw obywatelskich 
Żydom, które dawałoby im możliwość m.in. ubiegania się 
o prezydenturę (tamże). 

 

 
Duch rewolucji jemeńskiej  
 
Od momentu wybuchu rewolucji w Jemenie Karman 

stała się jej przywódczynią. Systematycznie organizowa-
ła protesty studentów, żądając bezwarunkowego ustą-
pienia prezydenta Saleha. Wielokrotnie podkreślała przy 
tym, że popiera jedynie pokojowe rozwiązania. Apelowa-
ła do demonstrantów, wierząc w ich zdolność do dialogu 
i kompromisu, by nie uciekali się do przemocy. Starała 
się dementować wszelkie oskarżenia o używaniu przez 
nich siły:  

Były naruszenia na placach protestujących, szczególnie  
w Sanie. To jest naturalne, kiedy tysiące ludzi protestuje 
przez dłuższy czas. Jednak te naruszenia są marginalne  
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i nie plamią piękna rewolucji. Widzimy spotkania i dysku-
sje rywalizujących plemion w ich namiotach i mężczyzn  
i kobiety walczące [razem] na placu, żeby usunąć reżim. 
(tamże) 

Pokojowe metody walki z reżimem przysporzyły 
Karman wielu zwolenników. Wspierają ją m.in. jemeńscy 
dziennikarze. Shatha al-Harazi twierdzi, że „Tawakkul 
zawsze stawiała na pokojowe metody, a w naszym 
społeczeństwie, które przeżyło długą wojnę domową,  
w którym przez tyle lat siła była najważniejszym argu-
mentem, to niesłychana wartość” (tamże).  

Rosnące zainteresowanie społeczeństwa jemeńskie-
go działalnością Karman spowodowało, iż w dniu 22 
stycznia władze wydały nakaz jej zatrzymania. Areszto-
wanie jej zaostrzyło tylko protesty w całym kraju. 
Demonstranci żądali natychmiastowego zwolnienia nob-
listki z więzienia, grożąc kolejnymi strajkami: 

Po tygodniu demonstracji zostałam zatrzymana przez siły 
bezpieczeństwa w środku nocy. To wydarzenie miało stać 
się wkrótce kluczowym dla jemeńskiej rewolucji: media 
poinformowały o moim aresztowaniu i w większości pro-
wincji w kraju wybuchły demonstracje, były organizowa-
ne przez studentów, aktywistów obywatelskich i polity-
ków. Presja na rząd była tak wzmożona, że zostałam 
zwolniona po trzydziesty sześciu godzinach z więzienia 
dla kobiet, gdzie byłam trzymana w kajdanach (tamże). 

Pobyt w więzieniu przekonał Karman, że postępuje 
właściwie. 29 stycznia 2011 roku wezwała do organizacji 
manifestacji pod hasłem „Dzień Gniewu”8. Została po-

8 Terminem tym określano wszystkie demonstracje antyrządo-
we, które miały miejsce w Tunezji i Egipcie. Karman świadomie go 
użyła uznając, że rewolucja w Jemenie jest kontynuacją protestów 
zapoczątkowanych w pozostałych krajach arabskich. 
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nownie aresztowana 17 marca 2011 roku, ale podczas 
przesłuchania zapowiedziała, że będzie kontynuowała 
walkę, aż do upadku reżimu Saleha. Wypowiadając te 
słowa wiedziała, że niczym nie ryzykuje, ponieważ była 
świadoma swojej pozycji jako przywódczyni rewolucji.  
W owym czasie popierała ją już większość jemeńskich 
obywateli, w tym Ruch Południowy, rebelianci Hutti, 
parlamentarna opozycja oraz zwykli obywatele odrzuca-
jący „dyktaturę, korupcję, biedę, bezrobocie” (por. Baker 
2011). 

Demonstracje organizowane przez Karman poparły 
również kobiety, które stanowiły około trzydziestu 
procent protestujących. Do najgłośniejszej manifestacji  
z ich udziałem doszło 26 października, po symbolicznym 
pogrzebie Aziza Othmana Kaleba, zamordowanego na 
zlecenie rządu. Karman, która w tym czasie przebywała  
z wizytą w Waszyngtonie, stwierdziła, że był to symbo-
liczny moment, w którym jemeńskie kobiety wzięły 
sprawy w swoje ręce i postanowiły walczyć o lepszą 
przyszłość dla siebie” (Jamjoom 17.10. 2011). Noblistka 
podkreśliła, że jej marzeniem jest, aby świat dowiedział  
o odwadze i poświęceniu Jemenek. Apelowała „świat 
musi porzucić stereotypy i spojrzeć na nas bez uprze-
dzeń. Jesteśmy zwykłymi ludźmi, którzy chcą żyć godnie. 
Czy prosimy o zbyt wiele?” (Kamola 12.11.2011). 

Podczas trwania rewolucji Karman systematycznie 
zabiegała o wsparcie opinii międzynarodowej. W tym 
celu spotkała się z amerykańską Serketarz Stanu Hillary 
Rodham Clinton, która wyraziła przekonanie, że Stany 
Zjednoczone całkowicie popierają jemeńskich obywateli 
w ich działaniach przeciwko reżimowi. Odpowiedź 
Karman zaskoczyła jednak Amerykanów. Aktywistka 
zarzuciła prezydentowi Obamie całkowitą bierność (por. 
Yemeni Activist Tawakkul Karman Takes on the White 
House 2011). Oskarżyła USA o wspieranie reżimu Saleha, 
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w celu utrzymania politycznego status quo9. Dowodziła, 
że głównym celem zaangażowania sił amerykańskich  
w Jemenie była wojna z terroryzmem10 a nie walka  
w obronie wolności i demokracji, którą jako cel stawiali 
sobie Jemeńczycy (por. Karman 18.06.2011). Pogląd  
ten powtórzyła również w wywiadzie udzielonym 
„Democracy Now!”:  

Podczas naszych cotygodniowych protestów przed siedzi-
bą władz wzywany rząd do uznania, faktu, że ludzie mają 
prawo do wolności słowa i posiadania prasy. Wiedzieli-
śmy, i wiem, że wolność słowa to droga do demokracji  
i sprawiedliwości, a także, że częścią wolności słowa jest 
prawo do swobodnego przemieszczania się. Kult wolności 
i protesty rozprzestrzenił się w całym Jemenie. Za każdym 
razem gdy domagaliśmy się naszych praw rząd odpowia-
dał przemocą bądź ingerencją w nasze prawa. (Karman 
21.10.2011)  

Poglądy polityczne i działalność rewolucyjna przy-
sporzyły aktywistce wielu wrogów, szczególnie w krę-
gach władzy. Kilkakrotnie próbowano ją zamordować  
i straszono zabiciem rodziny. Karman poinformowała 
także, że sam prezydent Saleh zadzwonił do jej brata  

9 Pogląd ten wyraziła również zaraz po otrzymaniu Nagrody 
Nobla. W wywiadzie udzielonym na łamach „Newsweeka” stwierdziła, 
że: „Pokojowa Nagroda Nobla pozwoliła zawstydzić Zachód, zwłasz-
cza Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię, które mają różne podejście 
do nas i do Syrii. Mówią, że w Syrii mamy do czynienia z rewolucją,  
a w Jemenie to tylko kryzys polityczny, który można rozwiązać 
poprzez kompromis. To niesprawiedliwe” (por. Kamola 2011). 

10 Amerykanie wykorzystali rewolucję w Jemenie do prowadze-
nia kampanii antyterrorystycznej. Podczas nalotu amerykańskiego 
samolotu bezzałogowego w prowincji Marib zginął jeden z liderów  
Al-Kaidy Anwar al-Awlaki, a także Ibrahim Hassan al-Asiri – główny 
konstruktor bomb Al-Kaidy. Terroryści potwierdzili ich śmierć  
w oficjalnym komunikacie wydanym 10 października (por. b.a.4 2011).  
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i nakazał jej uciszenie, grożąc, że „ktokolwiek buntuje się 
przeciwko władzy, musi zostać zabity”. Tarik Karman 
zdementował te pogłoski, twierdząc, że kiedy jego siostra 
była aresztowana, to on doprowadził do jej uwolnienia 
rozmawiając z prezydentem (por. Kamola 2011). Wbrew 
nadziejom władz żadne groźby nie były i nie są w stanie 
złamać ducha walki Karman, która przyznaje, że byłaby 
gotowa poświęcić się za wolność słowa. Twierdzi, że 
groźby są pomniejszym problemem, kiedy wielu jej 
współpracowników zostało zabitych lub uwięzionych za 
sprawę rewolucji.  

 
 
Laureatka Pokojowej Nagrody Nobla 
 
7 października 2011 roku Tawakkul Karman otrzy-

mała Pokojową Nagrodę Nobla wraz z Ellen Johnson 
Sirleaf i Leymah Gbowee, stając się tym samym najmłod-
szą kobietą i zarówno pierwszą Arabką wyróżnioną 
przez Komitet Noblowski. Nagrodę przyznano jej za 
„pokojową walkę o bezpieczeństwo i prawa kobiet”  
(b.a.5 07.10.2011). Ogłaszając wyniki, Thorbjřrn Jagland 
jeszcze raz podkreślił zaangażowanie Karman w jemeń-
ską rewolucję. Stwierdził również, że niemożliwe byłoby 
zbudowanie demokracji i trwałego pokoju na świecie 
dopóki kobiety nie uzyskają takich samych szans jak 
mężczyźni” i dlatego ta nagroda ma znaczenie symbo-
liczne. Jest sygnałem dla wszystkich kobiet, że świat stoi 
przez nimi otworem (por. Cowell 2011).  

Przyznanie Pokojowej Nagrody Nobla Karman wzbu-
dziło szereg kontrowersji i rozpoczęło międzynarodową 
dyskusję na jej temat. Larbi Sadiki, znawca polityki 
bliskowschodniej z uniwersytetu w Exeter, komentator 
Al-Dżaziry stwierdził, że  
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Nobel spowoduje, że świat przestanie postrzegać islami-
stów jako opętanych przemocą religijnych szaleńców. Być 
może za nagrodą dla Karman kryje się przyznanie, że tak-
że oni mogą być pełnoprawnymi działaczami na rzecz 
demokracji i praw człowieka. Czy nam się to podoba, czy 
nie, od początku arabskiej wiosny polityczny islam był siłą 
mobilizującą ludzi w walce o sprawiedliwe rządy (Włodek 
2012)  
 
Z poglądem tym nie zgodził się Muhammad bin Abd 

Al-Majid Al-Zindan, twierdząc, iż nagroda przyniosła 
dyshonor muzułmanom. Jego zdaniem „Laureaci Nagro-
dy Nobla od samego początku wyświadczali bezcenną 
przysługę Zachodowi i niewiernym, którzy chcą zaszko-
dzić narodom islamu”. Uznał, że otrzymują ja tylko 
kolaboranci współpracujący z narodem żydowskim” 
(por. Jacob 2011).  

Słuszność decyzji Komitetu zakwestionował również 
Michael Rubin, amerykański analityk związany z kon-
serwatywnym think tankiem American Enterprise In-
stitute. Zwrócił on uwagę na fakt, iż Karman jako posłan-
ka z ramienia Al-Islah może mieć powiązania z Al-Kaidą  
i Osamą ben Ladenem. Twierdził, że jednym z założycieli 
tej partii jest Abdul Madżid al-Zindani, jemeński kazno-
dzieja i duchowy przywódca, figurujący na amerykań-
skiej liście terrorystów. Ponadto sprawę skomplikował 
fakt, iż na uniwersytecie islamskim założonym w Sanie 
przez Zindaniego wykładał Anwar al-Awlaki, urodzony  
w USA ideolog Al-Kaidy, który miał rekrutować zama-
chowców biorących udział w ataku na WTC (por. Włodek 
2012). 

Chociaż argumenty wysunięte przez Rubina nie stwa-
rzają postaw do oskarżenia Karman o związki z terrory-
stami to grono jej przeciwników rośnie w szczególności 
wśród amerykańskich konserwatystów. Zarzucają oni jej 
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przede wszystkim zbyt mocne przywiązanie do tradycji 
islamskich. Karman jednak systematycznie odpiera 
stawiane jej zarzuty dowodząc, że bycie muzułmanką nie 
pozostaje w sprzeczności z walką o wolność. W wywia-
dzie udzielonym na łamach „Newsweeka” mówiła:  

Religia, którą wyznajesz nie może być barierą w działal-
ności politycznej i w walce o wolność, i podstawowe pra-
wa. Prawa człowieka są uniwersalne i niezależne od przy-
należności do danej religii. Jestem bardzo szczęśliwa, że tę 
nagrodę przyznano właśnie mnie, ponieważ pozwoli to 
zniszczyć stereotypy, dotyczące arabskich kobiet. Islam 
jest religią, która popiera wolności, a jego podstawą jest 
wyzwolenie ciał i umysłów z niewoli, opresji i fanatyzmu. 
Najwyższy czas, aby islam był postrzegany jako religia po-
koju, jaką naprawdę jest. Mamy szansę pokazać wszyst-
kim, którzy myśleli, że problemy da się rozwiązać tylko 
przemocą, że w ten sposób nie można niczego osiągnąć 
(por. Kamola 2011). 
 

 
Podsumowanie  
 
Pokojowe formy demonstracji przyniosły oczekiwa-

ne skutki i Jemem wkroczył na drogę demokratyzacji.  
21 stycznia 2012 roku parlament uchwalił ustawę, 
przyznającą prezydentowi Salehowi immunitet (por. 
Prezydent musi zostać stracony – wielka demonstracja 
2012). Dzień później Saleh odleciał z kraju do Omanu,  
a następnie do Stanów Zjednoczonych (por. Yemen’s 
Saleh Heads to US for Medical Care 2012). Wybory 
prezydenckie przeprowadzono 21 lutego 2012 roku. 
Jedynym kandydatem był pełniący obowiązki prezydenta 
Abd Rabu Mansur Hadi, który uzyskał 99,8 procent 
głosów. 25 lutego 2012 roku został zaprzysiężony na 
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nowego prezydenta Jemenu (Dostał prawie 100 procent 
głosów. Był ... jedynym kandydatem 2012). Sytuacja wy-
dawała się opanowana, jednakże tylko pozornie. Wystar-
czył tylko pretekst, jakim była emisja filmu Niewinność 
Muzułmanów11, by demonstranci znów wyszli na ulice,  
a kraj pogrążył się w chaosie. Rozwścieczony tłum 
zaatakował ambasadę USA skandując „Śmierć Amery-
ce”12, tym samym niwecząc dorobek Karman, ale czy na 
dobre? (por. ja., il. 13.09.2012). 

Wydaje się, że nie, ponieważ Karman nadal czynnie 
angażuje się w walkę z dyktaturą na całym świecie. 
Podczas pobytu w Rzymie zaapelowała do władz kraju  
o zamrożenie aktywów przywódcy Syrii Baszara  
el-Asada i wycofanie włoskiego ambasadora z Damaszku. 
Wezwała również Włochy, by przestały uznawać obec-
nego ambasadora Syrii. Wyraziła też opinię, że weto Chin 
i Rosji wobec rezolucji ONZ w sprawie sytuacji w Syrii 
jest „fatycznym politycznym tuszowaniem masakr po-
pełnianych przez Asada i naruszeniem wskazówek Ra- 
dy Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych”. Moskwie  
i Pekinowi jemeńska laureatka Nagrody Nobla zarzuciła 
„zdradę zasad arabskiej wiosny”. Karman powiedziała 
także, że władze włoskie powinny zamrozić dobra Alego 
Abdullaha Saleha. „To dzięki dostępnym środkom fi-
nansowym ludzie ci budują swoje dyktatury” oświadczy-
ła noblistka (ja. 02.06. 2012). 

11 Twórcą filmu jest Basseley Nakoul, koptyjski chrześcijanin  
z południowej Kalifornii. Przedstawił w nim życie Mahometa. Mu-
zułmanie uznali film za obraźliwy gdyż autor sportretował w nim 
proroka jako kobieciarza i pedofila. 

12 Muzułmanie uznali film za obraźliwy. W wielu krajach arab-
skich, Libii, Egipcie i Tunezji, doszło do manifestacji antyamerykań-
skich, podczas których w Bengazi zginął ambasador USA, Chris 
Stevens (por. Harding: 2012) 
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Karman podkreśla, że nie spocznie w walce, dopóki 
nie zagwarantuje bezpiecznej przyszłości następnym 
pokoleniom Jemeńczyków: 

Chciałabym, aby w przyszłości moje dzieci czuły się bez-
piecznie i były dumne z tego, kim są. Łączę się myślami ze 
wszystkimi bohaterami Arabskiej Wiosny, nawet jeśli oni 
uważają swoją rolę za małą i nieznaczącą. Wiem, że tak jak 
ja, wierzą w pracę na rzecz świata, w którym Arabowie 
mogą żyć razem i szanować siebie nawzajem. Nareszcie po 
wielu latach słabości pokazaliśmy, że jesteśmy wielcy  
i możemy coś zmienić (por. Kamola 2011). 
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Zakończenie 
 
 
Jemen i Liberia po Pokojowej Nagrodzie Nobla 
 
Rok 2011, w którym przyznano Pokojową Nagrodę 

Nobla Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee oraz 
Tawakkul Karman był przełomowym momentem w życiu 
laureatek oraz ich rodaków. Przyznanie Pokojowej Na-
grody Nobla tym trzem wyjątkowym kobietom miało na 
celu nie tylko podkreślenie ich wkładu w walkę o pra-
worządność i prawa człowieka w Liberii i Jemenie ale 
również wzmocnienie ruchów demokratycznych i refor-
matorskich w tych krajach. Tym samym komitet Noblow-
ski uznał iż przemiany, jakie dokonywały się w Liberii  
i Jemenie szły w dobrym kierunku, co, dzięki tej presti-
żowej nagrodzie zostało również zauważone i docenione 
przez międzynarodową społeczność. Obecnie minęły 
dwa lata od tego ważnego dla Liberii i Jemenu wydarze-
nia i w związku z tym warto, jak sądzę, przyjrzeć się 
temu jak zmieniła się sytuacja polityczna i społeczna  
w tych krajach. Czy liderzy Liberii i Jemenu – prezydent 
Sirleaf Johnson oraz prezydent Hadi, który doszedł do 
władzy dzięki Arabskiej Wiośnie – podołali ogromnym 
wyzwaniom i sprostali nadziejom swoich wyborców. Jak 
ich pracę i wysiłki oceniają Leymah Gbowee i Tawakkul 
Karman, które nadal pozostają poza głównym nurtem 
polityki? Jako działaczki społeczne z niemałym moralnym 
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autorytetem, pozostają one głównymi komentatorkami  
i recenzentkami życia publicznego swoich krajów. Czy  
w Jemenie udało się wcielić w życie ideały Arabskiej 
Wiosny, a w Liberii odbudować niemalże od podstaw 
kraj tak ciężko doświadczony przez kilkanaście lat do-
mowej wojny? W jakim stopniu udało się Liberii i Jeme-
nowi zrealizować agendę celów, jakie nakreśliły laureatki 
w swoich wykładach noblowskich? 

 
 
Jemen po Arabskiej Wiośnie 
 
Ponad rok od obalenia prezydenta Ali Abdullaha Sa-

leha i zaprzysiężenia nowego prezydenta Abd Rabbuh 
Mansur Hadi’ego (25.02.2012), Jemen jest nadal jednym 
z najbiedniejszych i najbardziej niestabilnych krajów 
Środkowego Wschodu. Prezydent Hadi obiecał Jemeń-
czykom nowe otwarcie na dialog z opozycją oraz wielo-
ma wzajemnie zwalczającymi się grupami etniczno-re-
ligijnymi; zapewnił również, iż będzie prowadził zdecy-
dowaną walkę z Al-Kaidą, która korzystając z zamętu, 
jaki wywoła w kraju Arabska Wiosna umocniła swoje 
wpływy na południu i na wschodzie kraju. (por. PAP 
25.02.2012, Sinhua 2012).  

Na prezydenta głosowała również i sama Noblistka 
chociaż nie oddała swojego głosu bez zastrzeżeń. Tawak-
kul Karman podkreślała między innymi, iż wybory 
prezydenckie z 2012 trudno uznać za w pełni demokra-
tyczne skoro de facto można było w nich głosować tylko 
na jednego kandydata. Inni komentatorzy byli jeszcze 
bardziej sceptyczni niż Tawakkul Karman, twierdząc, iż 
przekazanie sterów władzy człowiekowi, który przez 
ostatnie 33 lata współrządził krajem, jako wiceprezydent 
w rządzie Saleha trudno jest określić mianem rzeczywi-
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stego politycznego przełomu. Jemen, po Tunezji, Egipcie  
i Libii był czwartym krajem, w którym Arabska Wiosna 
doprowadziła do przewrotu i jedynym, w którym prze-
kazanie władzy dobyło się w sposób pokojowy. Na tym 
jednakże, jak dotychczas kończą się spektakularne sukcesy 
jemeńskiej rewolucji. Czym więcej czasu upływa od 
ostatnich wyborów tym bardziej kontrowersyjne wydają 
się być posunięcia „nowego” reżimu Hadi’ego.  

Jednym z powodów, dla których jemeńską rewolucję 
trudno jest określić jednoznacznie jako kolejne zwycię-
stwo Arabskiej Wiosny są nasilające się historyczne 
podziały pomiędzy Jemenem północnym a południowym, 
które są efektem europejskiego kolonializmu, jak rów-
nież zimnej wojny. Do roku 1990 te dwa regiony – 
północny i południowy – tworzyły odrębne państwa,  
a po ich zjednoczeniu administracja prezydenta Saleha 
odniosła jedynie połowiczny sukces w integracji nowego 
państwa i zapewnieniu mu wewnętrznej stabilności  
(por. PAP 27.02.2012). W 1994 roku w kraju wybuchła 
krótkotrwała wojna domowa, a w 2007 roku powstał 
Separatystyczny Ruch Południowego Jemenu, który do 
dziś podsyca rebelianckie nastroje przekonując miesz-
kańców południa, gdzie znajduje się większość ropono-
śnych obszarów, że są dyskryminowani przez władze 
centralne w Sanie (por. PAP 27.02.2012).  

Podczas wyborów prezydenckich to właśnie na po-
łudniu odnotowano najniższą frekwencję i pomimo tego, 
iż sam prezydent Hadi pochodzi z południa nie wpłynęło 
to zasadniczo na wzrost jego notowań. Drugim istotnym 
powodem tak niskiej frekwencji na południu kraju była 
kampania terroru jaką rozpętała Al-Kaida. W wielu 
miastach południa kontrolowanych przez Al-Kaidę wy-
bory prezydenckie się nie odbyły wcale. W innych re-
gionach, gdzie wybory odbyły się normalnie, zaraz po 
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zaprzysiężeniu nowego prezydenta doszło do ataków 
terrorystycznych, które pochłonęły życia dziesiątek ofiar 
(por. Al Qaeda-linked Group Gives Yemen Government 
Ultimatum 2013). To właśnie walka z Al-Kaidą, która 
stanowi najlepiej zorganizowaną siłę polityczno-mili-
tarną w kraju i odbicie zajętych przez nią prowincji Ayan 
i Shabwa, okrzykniętych przez bojowników Al-Kaidy 
mianem „Islamskich Emiratów”, stanowi jedno z naj-
trudniejszych wyzwań stojących przed prezydentem. On 
sam zapowiedział, iż walka z terroryzmem będzie jego 
priorytetem (por. PAP 27.02.2012).  

Jemeńska Al-Kaida powstała w latach dziewięćdzie-
siątych, kiedy po zakończeniu wojny w Afganistanie 
powrócili do kraju jemeńscy mudżahedini. Przez długie 
lata prezydentury Saleha, dzięki jego niekwestionowa-
nym talentom dyplomatycznym, islamscy fundamentali-
ści z Al-Kaidy byli utrzymywani w ryzach przez przy-
wódców lokalnych plemion, którzy w większości współ-
pracowali z centralną władzą w studzeniu zbyt radykal-
nych nastrojów na ich terenach. To właśnie lokalne 
władze plemienne ogrywały zasadniczą rolę w zapew-
nieniu w regionach wewnętrznego bezpieczeństwa. Za 
czasów Saleha przywódcy plemion posiadali realną 
władzę na prowincji, a Saleh wspierał wszystkich li-
derów, którzy byli lojalni w stosunku do jego rządu. 
Rewolucja jemeńska doprowadziła do rozpadu tej kru-
chej równowagi, wzmocniła pozycję islamskich radyka-
łów i osłabiła kontrolę władz plemiennych, które prze-
stały być realną przeciwwagą dla Al-Kaidy.  

Sytuację w kraju dodatkowo bardzo komplikuje nie-
wielka sprawność i wątpliwa lojalność jemeńskiej armii. 
Już dwa tygodnie po wyborach prezydenckich prawie 
200 jemeńskich żołnierzy zginęło w serii ataków terro-
rystycznych (por. Ford 2013: 20–21). W najbardziej 
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krwawym ataku terrorystycznym na bazę wojskową  
w miejscowości Kud, bojownicy Al-Kaidy odnieśli wy-
jątkowo spektakularne zwycięstwo zdobywając ogromne 
ilości broni, amunicji, a nawet uprowadzając czołg. Atak 
ten wywołał falę spekulacji na temat rzekomych powią-
zań pomiędzy wysoko postawionymi oficerami jemeń-
skiej armii a fundamentalistycznymi bojówkami Al-Kaidy. 
Były sekretarz jemeńskiego Ministerstwa Obrony – 
Generał Ali Mansur – wyraził przekonanie, że w Kud 
terroryści otrzymali wparcie od oficerów znajdujących 
się w bazie, a jego podejrzenia doprowadziły do usunię-
cia ze stanowiska jednego z Generałów jemeńskiej armii 
– Mahdiego Macowa (por. Ford 2013: 20–21). Al-kaida, 
która od razu przyznała się do przeprowadzenia ataków 
podała, iż były one skierowane przeciwko nowemu 
rządowi, który, idąc za przykładem obalonego prezyden-
ta Saleha, dąży do tego, aby „przypodobać się” Stanom 
Zjednoczonym i prowadzi dialog z Szyitami (z północy), 
którzy „zabijają” Sunnitów (z południa) (Ford 2013: 21). 

Oświadczenie Al-kaidy wskazuje na kolejny poważny 
problem tego państwa, a są nim niełatwe relacje szyicko- 
-sunnicke. Czterdziestoprocentowa mniejszość szyicka, 
zamieszkująca północną prowincję Sada przy granicy  
z Arabią Saudyjską, była przez lata marginalizowana 
przez pochodzącego z południa prezydenta Saleha. Szyici 
wsparli zryw rewolucyjny mający na celu odsunięcie od 
władzy Saleha ale rozczarowała ich propozycja przejęcia 
władzy przez jego zastępcę Hadi’ego. Szyicka organizacja 
paramilitarna Houti od samego początku wzywała do 
bojkotu wyborów prezydenckich, a kiedy zostały one już 
przeprowadzone, do ich unieważnienia. Hadi, który obie-
cywał dialog z różnymi grupami i elektoratami etnicz-
nymi będzie miał trudne zadanie aby przekonać do siebie 
szyicką mniejszość, która nadal czuje się wykluczona  
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z głównego nurtu życia politycznego w kraju. Oprócz 
Szyitów i islamskich fundamentalistów powiązanych  
z Al-Kaidą, prezydent będzie musiał porozumieć się z nie 
mniej zradykalizowaną grupą sunnickich salafitów, czyli 
konserwatywnych fundamentalistów wspieranych przez 
potężnego sąsiada Jemenu – Arabię Saudyjską, która  
od samego początku „jemeńskiej wiosny” miesza się  
w sprawy wewnętrzne Jemenu i próbuje wpływać na 
bieg wydarzeń.  

Pogodzenie rozbieżnych interesów tych różnych po-
litycznych, religijnych i etnicznych grup jest jedynym 
sposobem na zapewnienia spójności kraju i na jego 
stabilizację, co z kolei jest podstawowym warunkiem, 
jaki musi spełnić Jemen, aby otrzymać tak bardzo po-
trzebną mu pomoc zagraniczną. Zdaniem obserwatorów 
(por. Ford 2013: 20) kryzys ekonomiczny, który dopro-
wadził do obalenia Saleha jest nadal największym za-
grożeniem dla przyszłości tego kraju. Niezadowolenie 
społeczne, jakie wywołuje przedłużający się impas poli-
tyczny i zastój gospodarczy, rosnące bezrobocie i po-
głębiający się w kraju chaos sprzyjają radykalizacji  
społeczeństwa i przysparzają zwolenników Al-Kaidzie.  
W marcu 2012 roku rząd przyjął budżet na kolejny rok  
z dużym deficytem (2 miliardy dolarów amerykańskich), 
którego nie pokryją nawet wpływy ze sprzedaży tego co 
pozostało z kończących się złóż ropy oraz ciekłego gazu, 
stanowiącego obecnie główne bogactwo naturalne Je-
menu (After Saleh, Yemen Faces an Uncertain Future). 
Położenie Jemenu pogarsza brak wiarygodnego rządu  
i nieprzewidywalność jego przyszłych działań. Ponadto 
potencjalni inwestorzy i partnerzy handlowi obawiają się 
powtórzenia sytuacji z okresu rewolucji, kiedy to zawarte 
wcześniej umowy handlowe zostały zerwane (por. Seelye). 
Niestety obecna sytuacja polityczna w kraju nie daje 
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gwarancji, że nie dojdzie do kolejnego wybuchu społecz-
nego niezadowolenia i kolejnej zmiany u steru władzy.  
W roku 2014 odbędą się kolejne wybory prezydenckie, 
których wynik na dzień dzisiejszy jest wielką niewiadomą.  

Jemen jest, jak to określają ekonomiści, typową mo-
nokulturą eksportową i krajem żyjącym z tak zwanej 
„renty”, a więc z intensywnej eksploatacji jednego 
surowca naturalnego, którego złoża są nieodnawialne,  
a więc ograniczone. Na stronie „Middle East Institute” 
można przeczytać iż, między rokiem 2000 a 2010, 
siedemdziesiąt pięć procent dochodów Jemenu pocho-
dziło z handlu ropą (por. Seelye). Jednocześnie rząd 
Saleha nie zadbał o to, aby rozwijać inne sektory gospo-
darki. Jemen dziś intensywnie poszukuje nowych źródeł 
przychodu, ale oprócz sprzedaży gazu płynnego odby-
wającego się na podstawie bardzo niekorzystnych dla 
Jemenu umów, władzom brak pomysłów na to jak 
przełamać złą passę i ożywić dogorywającą gospodarkę.  

Trudna sytuacja gospodarcza Jemenu sprawia, iż 
prezydent Hadi, tak jak jego poprzednik pokłada duże 
nadzieje w strategicznym partnerstwie z USA. To part-
nerstwo jednakże rodzi tyle samo szans co zagrożeń,  
o czym w przeszłości niejednokrotnie przekonał się 
prezydent Saleh. Od czasu zakończenia wojny w Afgani-
stanie Stany Zjednoczone uznały jemeńską Al-Kaidę za 
najbardziej niebezpieczne siedlisko globalnego terrory-
zmu i, w związku z tym, amerykańska administracja 
chętnie przekazywała Jemenowi środki finansowe na 
działania antyterrorystyczne wraz z militarnym wspar-
ciem (por. Scahill 2012: 14–15). I tak za czasów rządów 
prezydenta Saleha, począwszy od 2007 roku aż do jego 
obalenia, Jemen otrzymał 326 milionów dolarów na 
walkę z terroryzmem, nie licząc sprzętu (por. Hudson 
2012: 145). Nie wszystkie środki zostały wykorzystane 
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przez prezydenta Saleha zgodnie z ich przeznaczeniem – 
na pewno część pieniędzy trafiła do kieszeni prezydenta, 
jego rodziny i współpracowników, podczas gdy sprzęt 
wojskowy był również wykorzystywany do tłumienia 
partyzanckich zrywów opozycji. Ponadto Stany Zjedno-
czone prowadziły na terenie Jemenu samodzielne dzia-
łania zbrojne z wykorzystaniem bezzałogowych apara-
tów latających (tzw. Unmanned Aerial Vehicle – UAV – 
czyli „dronów”). Działania tego typu były prowadzone 
głównie w „Islamskich Emiratach” to jest w prowincjach 
Ayan i Shabwa (por. Hudson 2012: 142). Współpraca 
jemeńska-amerykańska w tej dziedzinie rozpoczęła się 
już dużo wcześniej – po atakach terrorystycznych w USA 
z 11 września 2001 roku, a po zakończeniu wojny  
w Afganistanie, liczba ataków przeprowadzonych przez 
drony oraz ich zasięg stopniowo wzrastał. Eskalacja 
operacji wywiadowczych i militarnych z użyciem dronów 
w „Islamskich Emiratach” wzbudza ogromne kontrower-
sje wśród jemeńskiej opinii publicznej ponieważ ataki te 
doprowadziły do śmierci wielu cywilów, w tym kobiet  
i dzieci, oraz do zniszczenia ich domostw i majątków 
(por, Scahill 2012: 15).  

Prezydent Saleh, który czerpał ogromne korzyści 
materialne ze współpracy z USA, aktywnie wspierał 
amerykańskie operacje wojskowe i niezbyt skutecznie 
próbował ukrywać przed społeczeństwem prawdziwą 
skalę bezpośredniego zaangażowania wojsk amerykań-
skich w operacje w Jemenie. Wikileaks ujawniły między 
innymi nagranie spotkania prezydenta Saleha z Genera-
łem Davidem Patraeusem, z którego wynikało, iż prezy-
dent Saleh nagminnie brał na siebie odpowiedzialność za 
straty ludzkie i materialne, jakie wywoływały amerykań-
skie bomby (por. Hudson 2012: 143). Pomimo wysiłków 
prezydenta Saleha zmierzających do tuszowania zakresu  
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i intensywności amerykańskich działań zbrojnych w Je-
menie, szefowie lokalnych plemion dobrze wiedzieli 
komu „zawdzięczają” tę gehennę, jakiej doświadczyli  
i byli bardzo rozgoryczeni polityką Saleha. W efekcie 
wielu z nich poparło lokalną Al-Kaidę pomimo, iż począt-
kowo nie byli zainteresowani współpracą. Taka zamiana 
sojusznika była tym łatwiejsza, iż w porównaniu z cha-
osem, w jakim coraz bardziej pogrążał się kraj pod rzą-
dami Saleha, „Islamskie Emiraty” pod rządami Al-Kaidy 
były niemalże niedoścignionym wzorem dobrego zarzą-
dzania i praworządności – działały tam sądy (z prawem 
sharia), a patrole zapewniały mieszkańcom względne 
bezpieczeństwo. Wyremontowano drogi, a mieszkańcom 
zapewniono stałe dostawy elektryczności; w sklepach 
nie było problemów z zakupieniem żywności (por. 
Scahill 2012).  

Po przejęciu władzy przez obecnego prezydenta re-
lacje z USA były początkowo bardzo napięte (por. 
Sohlman 2011: 239). Stopniowo jednak sytuacja „powró-
ciła do normy”, co zaowocowało przyznaniem Jemenowi 
przez amerykański Kongres w 2012 roku 100 milionów 
dolarów na walkę z terroryzmem (por. Hudson 2012: 
152). Nowy prezydent naturalnie to wsparcie z wdzięcz-
nością przyjął i dzięki temu odniósł pierwsze sukcesy  
w walce z Al-Kaidą – armii jemeńskiej udało się odbić 
miejscowości Zinjibar i Jaar i zdobyć Hazzan w prowincji 
Shabwa (por. Hudson 2012: 152).  

Według Scahill operacje dronów, w których masowo 
giną cywile są nadal przeprowadzane na dużą skalę 
(2012: 17). Nic więc dziwnego, że opór wobec pro-
wadzonej przez prezydenta Hadi’ego polityki rośnie,  
a przyjęcie amerykańskiej pomocy wywołało w kraju falę 
negatywnych i gorzkich komentarzy – coraz częściej 
mówi się o tym, że w polityce kraju de facto nic się nie 
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zmieniło, a co za tym idzie zaprzepaszczono szanse na 
głębokie przemiany, o jakie walczyli bohaterowie Arab-
skiej Wiosny. Coraz częściej Jemeńczycy wyrażają po-
wątpiewanie czy prezydent Hadi, będący w przeszłości 
wieloletnim i zaufanym współpracownikiem prezydenta 
Saleha, którego polityka gospodarcza doprowadziła 
Jemen do ekonomicznej zapaści, jest zdolny do tego, aby 
wyprowadzić kraju z pogłębiającego się impasu. Zdaniem 
Tawakkul Karman „ustąpienie dyktatora [Saleha] było 
pierwszym celem, a nie końcem. Rewolucja ciągle trwa. 
Zwyciężymy kiedy osiągniemy wszystkie cele – demo-
krację i konstytucję, która zagwarantuje poszanowanie 
praw człowieka” (Schackle 12). Zapytana czy nadal 
wierzy w to, że uda się osiągnąć te cele Noblistka odpo-
wiada enigmatycznie: „odniesiemy sukces […] Nie można 
zbudować przyszłości patrząc tylko na teraźniejszość. 
Musimy być częścią zmieniającej się przyszłości” 
(Shackle 2012: 12). Wydaje się jednak, iż pomimo jej 
optymizmu, groźba, iż Jemen stanie się kolejną Somalią 
(Sohlman 2011: 136) nie została jeszcze do końca 
zażegnana. 

 

 
Liberia: sukcesy, porażki i spór Noblistek 

 
W czasie dwu kadencji prezydent Ellen Johnson Sir-

leaf, rząd Liberii odniósł ogromne sukcesy finansowe – 
dzięki jej reformom fiskalnym, Międzynarodowy Fun-
dusz Walutowy i Bank Światowy umorzyły dług Liberii 
na kwotę 4,6 miliardów dolarów amerykańskich (por. 
mk 2011-10-07). Wcześniej dług Liberii anulowały Stany 
Zjednoczone (por. ps 2007-02-18) i Klub Paryski (por. 
Liberia 2010-09-16). Liberię wspierają również Chiny  
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– główny partner handlowy i inwestor zagraniczny  
w Liberii, który również umorzył liberyjskie długi (por. 
ps 2007-02-18). W prowadzonym przez Organizację 
Narodów Zjednoczonych rankingu krajów świata, ze 
względu na panujący w nich standard życia (HDJ – United 
Nations Human Development Index) Liberia, w krótkim 
czasie, przesunęła się z jednego z ostatnich na miejsce 
174, na 186 zapisane w tym rejestrze kraje1. W latach 
2006–2012 kraj cieszył się rocznym 6.5 procentowym 
wzrostem gospodarczym (por. Tran 2012-11-01), a sy-
tuacja polityczna w kraju również wydaje się być dość 
stabilna – osiągnięcia demokratycznie wybranego rządu 
oddaliły widmo następnej wojny domowej. Pomimo to, 
prezydent Ellen Johnson Sirleaf ma nadal więcej entuzja-
stycznych zwolenników wśród międzynarodowej opinii 
publicznej, niż we własnym kraju (por. Allison 2012-10-10). 
Coraz donośniejsze są głosy jej krytyków, wśród których 
znalazła się między innymi druga liberyjska Noblistka 
Leymah Gbowee. Krytycy pani prezydent doceniają jej 
dokonania na arenie międzynarodowej, jak również jej 
wysiłki na rzecz walki o równouprawnienie kobiet, ale 
jednocześnie zdecydowanie piętnują jej decyzje doty-
czące obsadzania stanowisk w administracji publicznej 
oraz wydawania koncesji zagranicznym inwestorom. 

 
W audycie administracji publicznej przeprowadzo-

nym w maju 2013 roku stwierdzono, że z 68 kontraktów 
na eksploatację złóż naturalnych opiewających na ponad  
8 bilionów dolarów, jakie rząd Johnson Sirleaf zawarł  
z prywatnymi inwestorami od 2009 roku, tylko dwa nie 
budziły zastrzeżeń i były w pełni zgodne z liberyjskim 

1 Dla porównania w tym samym indeksie Polska zajmuje 39 miej-
sce.  http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/LBR.html 
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prawem (por. Hirsch 2013-05-08). Audyt został zlecony 
przez rząd liberyjski firmie zewnętrznej – Londyńskiej 
spółce Moore Stephens, a jego wyniki przeraziły nawet 
najbardziej pesymistycznych i krytycznych wobec admi-
nistracji Sirleaf obserwatorów, którzy i tak nie spodzie-
wali się pozytywnej oceny rządu. Jak mówi Chloe Russell 
z międzynarodowej organizacji pozarządowej NGO Global 
Fitness, skala problemu związanego z udzielaniem li-
cencji i dzierżawą ziemi zaskoczyła wszystkich, łącznie  
z rządem Liberii. Okazało się, iż większość umów na 
wydobycie ropy oraz koncesji na prowadzenie kopalń  
i na inwestycje w rolnictwo i leśnictwo, które oddały  
w prywatne ręce jedną czwartą (por. Hirsch 2013-05-08), 
czy też nawet jedną trzecią (por. Tran 2012-11-01) po-
wierzchni kraju, jest nielegalna. Zarzuty dotyczą głównie 
niefrasobliwości, z jaką rząd wybierał inwestorów, braku 
przetargów i niepełnej dokumentacji.  

Raport, jaki powstał po audycie dostarczył argumen-
tów przeciwnikom Sirleaf i zmusił rząd do przejścia do 
defensywy. Prezydent Sirleaf broni się przed tą rosnącą 
w siłę krytyką, stwierdzając iż miała świadomość, iż przy 
zawieraniu kontraktów dochodziło do nieprawidłowości, 
a zamówiony przez nią audyt miał na celu pomóc 
rządowi w wyeliminowaniu luk w prawie i poprawieniu 
procedur, co powinno zapobiec podobnym sytuacjom  
w przyszłości. Pomimo tych zapewnień jednak większość 
liberyjskiego społeczeństwa twierdzi, że działaniom  
i decyzjom administracji Sirleaf brakuje przejrzystości. 
Wiele lokalnych społeczności ma żal do prezydent Sirleaf, 
iż zawierała kontrakty z zagranicznymi inwestorami bez 
żadnych społecznych konsultacji, co doprowadziło do 
podpisania umów niekorzystnych dla Liberyjczyków. 
Chodzi głównie o oddawanie w ręce prywatnych inwe-
storów publicznych i komunalnych terenów, których status 
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prawny nie został jeszcze uregulowany. Tym samym 
wiele liberyjskich plemion może bezpowrotnie stracić 
ziemie, na których ich przodkowie żyli od wieków.  

Największe emocje wśród Liberyjczyków budzi jed-
nak brak przejrzystości w obsadzaniu stanowisk pań-
stwowych, w administracji rządowej oraz spółkach 
państwowych. Większość lukratywnych posad jest obsa-
dzana osobiście przez panią prezydent i przypada jej 
najbliżej rodzinnie lub jej poplecznikom i przyjaciołom 
(por. Allison 2012-10-10). Trzej synowie prezydent 
Sirleaf zajmują bardzo wysokie stanowiska państwowe. 
Robert Sirleaf jest dyrektorem państwowego koncernu 
naftowego i ekonomicznym doradcą pani prezydent, 
Fumba Sirleaf jest dyrektorem Narodowej Agencji Bez-
pieczeństwa, a Charles Sirleaf został ostatnio zawieszony 
(przez mamę) na stanowisku zastępcy dyrektora Banku 
Centralnego Liberii za poświadczenie nieprawdy w swo-
jej deklaracji majątkowej (por. Tran 2012-11-01, Allison 
2012-10-10). Pani prezydent podjęła decyzję, iż syn 
zostanie ponownie powołany na to stanowisko, jak tylko 
przedstawi faktyczny stan posiadania (por. Jagielski).  

W listopadzie 2012 roku, w proteście przeciwko ne-
potyzmowi pani prezydent, Leymah Gbowee, z którą 
Sirleaf wspólnie odbierała Pokojową Nagrodę Nobla, 
zrezygnowała z przewodniczenia liberyjskiej Komisji na 
Rzecz Jedności i Pojednania (por. Allison 2012-10-10). 
Gbowee zarzuciła jednocześnie Sirleaf, iż nie robi wszyst-
kiego co w jej mocy, aby zwalczać w kraju biedę i niwe-
lować przepaść pomiędzy klasami wyższymi i biedotą. 
Zdaniem Gbowee przepaść pomiędzy biednymi i boga-
tymi cały czas rośnie i niecałe społeczeństwo ma w rów-
nym stopniu szansę, aby skorzystać w wysokiego tempa 
rozwoju gospodarczego kraju. Jak mówi Gbowee, „pod-
czas pierwszej kadencji [Sirleaf] próbowała budować 
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drogi. Ale jaki pożytek z dróg mają ludzie nie mający co do 
garnka włożyć. Ludzie są głodni i tak bardzo źli, że gotowi 
są nawet spalić to, co pani prezydent dla nich pobudowa-
ła. W tym kraju wciąż albo jesteś bogaczem, albo nędza-
rzem, nie ma nic pośrodku” (Jagielski 2012-10-10).  

Protest Gbowee i jej bezkompromisowa krytyka Sir-
leaf były ogromnym ciosem dla reputacji pani prezydent. 
Jej słowa odbiły się szerokim echem wśród międzynaro-
dowej opinii publicznej i zapewne wywołały konsterna-
cję wśród komitetu noblowskiego, który po raz kolejny  
i drugi z rzędu (po przyznaniu Pokojowej Nagrody Nobla 
Barakowi Obamie) przekonał się, że nagradzanie urzę-
dujących głów państw może być bardzo ryzykowne. 
Uzasadniając swoją publiczną krytykę Sirleaf, świadoma 
reperkusji jakie ta krytyka musiała wywołać, Gbowee 
przekonywała, iż nie mogła dłużej milczeć ponieważ 
oznaczałoby to przyzwolenie na korupcję, biedę i ne-
potyzm. Surowa ocena dokonań rządu, jakiej dokonała 
Gbowee może pogrążyć prezydent Sirleaf. Jak dotąd 
Gbowee była uważana za najwierniejszego sojusznika 
Sirleaf, a czasami nawet była określana mianem jej 
„fanatyka” (por. Allison 2012-10-10) – jej dezaprobata to 
poważny sygnał ostrzegawczy dla pani prezydent. 

Wystąpienie Gbowee spotkało się z uznaniem Libe-
ryjczyków, którzy od dawna obserwowali poczynania 
Sirleaf Johnson z rosnącym sceptycyzmem. Zastrzeżenia 
budził nie tylko jej styl obsadzania stanowisk czy też 
zasady, według których udziela koncesji ale również 
wynagrodzenia jak przyznała sobie i ministrom swojego 
rządu. Jak podaje za gazetą „Daily Maveric”, brytyjski 
„The Guardian”, w kraju w którym większość populacji 
żyje na granicy nędzy, miesięczne honorarium każdego 
ministra w wysokości 30 000 dolarów musiało wywoły-
wać niedowierzanie i słuszne oburzenie społeczeństwa 
(por. Allison 2012-10-10).  
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Niepokojąca jest natomiast reakcja samej prezydent 
Sirleaf oraz jej współpracowników i stronników na za-
rzuty formułowane pod adresem jej administracji. Wierni 
akolici Sirleaf odpowiadają, iż w kraju jest tak niewielu 
dobrze wykształconych profesjonalistów, iż pani prezy-
dent trudno jest uniknąć powoływania na prestiżowe 
stanowiska rodzinny, czy też bliższych lub dalszych zna-
jomych. W odpowiedzi na oskarżenia Leymah Gbowee, 
sama prezydent Sirleaf miała niestety niewiele do po-
wiedzenia, stwierdzając nieco protekcjonalnie, iż Gbo-
wee jest tak młoda (Leymah Gbowee ma 41 lat), że nic 
nie rozumie (por. Allison 2012-10-10). Wydaje się, iż jeśli 
prezydent Sirleaf nie potraktuje poważniej swoich opo-
nentów, nic nie pozostanie nawet z jej budzącej podziw 
międzynarodowej renomy. Taki scenariusz mógłby kom-
pletnie zrujnować prestiż prezydent Sirleaf i położyć 
kres dobrej pasji Liberii.  

Nieco mniej kontrowersji wzbudzają osiągnięcia pa-
ni prezydent w walce o równouprawnienie płci. W czasie 
swojej pierwszej kadencji Sirleaf doprowadziła do po-
wstania ponadpartyjnej komisji parlamentarnej do spraw 
kobiet (Women Legistative Caucus) (por. Hanna & Alfaro 
2012: 77). Jest to organizacja zrzeszająca liberyjskie praw-
niczki i parlamentarzystki, których celem jest zwięk-
szenie partycypacji kobiet we władzach ustawodawczych 
i wykonawczych Liberii. Do sukcesów tej organizacji,  
a więc pośrednio i samej prezydent Sirleaf, należy za-
liczyć zwiększenie liczby parlamentarzystek z 6 procent 
(w 1995 roku) do 13 procent w parlamencie i aż 17 
procent w Senacie (w 2010 roku) (por. Hanna & Alfaro 
2012: 77). Wymiernym efektem tych zmian jest ustano-
wienie nowego prawa, które umożliwia kobietom dzie-
dziczenie majątków po ich mężach i partnerach.  
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Inny sukces to zaostrzenie kar za gwałty, o którym 
pisałam w rozdziale o Leymah Gbowee. Jest to jednakże 
sukces połowiczny ponieważ tego typu przestępstwa 
nadal nie są zbyt często zgłaszane. Wiele kobiet nadal 
doznaje przemocy seksualnej, często w swoich domach  
i ze strony najbliższej rodziny. Według danych z 2012 
roku, 17,6 kobiet w wieku 15–19 lat i aż 22 procent  
w wieku 25–39 przyznało, iż były ofiarami przemocy na 
tle seksualnym (por. Hanna & Alfaro 2012: 78). Ta sy-
tuacja sprawia, ma jeszcze jedną niezwykle przykrą 
konsekwencję – w kraju nadal jest trudno zapanować 
nad epidemią AIDS, a zachorowalność wśród kobiet jest  
o wiele większa niż u mężczyzn (por. Hanna & Alfaro 
2012: 78). 

Kobiety są też dyskryminowane na rynku pracy  
i w edukacji. Około 90 procent kobiet jest zatrudniona  
w najmniej rentownych i najgorzej opłacanych sektorach 
liberyjskiej gospodarki, takich jak na przykład rolnictwo 
(Hanna & Alfaro 2012: 78). Wprawdzie wzrosła liczba 
kobiet w systemie edukacji, według badań z 2009 roku  
– o 90 procent w szkołach podstawowych i 75 procent  
w szkołach średnich, ale nadal odsetek analfabetów  
w kraju jest największy wśród kobiet (Hanna & Alfaro 
2012: 78). W marcu 2013 roku „The Guardian” opisał 
inne niepokojące zjawisko dotyczące kobiet w szkolnic-
twie wyższym. Zjawisko, a raczej proceder jest określany 
mianem „class 101” i polega na świadczeniu seksualnych 
usług przez studentki, które oddają się wykładowcom, 
aby zaliczyć przedmiot lub uzyskać z niego lepszą ocenę. 
Praktyka ta stała się tak powszechna, ze według sondażu 
Action Aid Liberia z 2011 roku, 85 procent respondentek 
przyznała, iż była nagabywana lub wręcz molestowana 
przez wykładowców i z powodu odmowy powtarzała 
jakiś kurs (por. Ford 2013). Raport wykazał również, iż 
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w nielicznych przypadkach, w których ofiary starały się 
walczyć o sprawiedliwość donosząc władzom uczelni  
o niewłaściwym zachowaniu męskiej kadry dydaktycznej, 
sprawy zazwyczaj kończyły się przeniesieniem skom-
promitowanych wykładowców do innych miejscowości 
lub innych uczelni oraz oskarżaniem ofiar o prowokacyj-
ne zachowanie i niewłaściwy ubiór. Ale problem nie tkwi 
tylko i wyłącznie w seksizmie nauczycieli i lekceważeniu 
tego problemu przez władze uczelni. Według Elizabeth 
Gbah z Action Aid Liberia, wiele młodych kobiet dobro-
wolnie godzi się na takie traktowanie – są one wręcz 
przekonane, że nie są ani tak inteligentne ani zdolne jak 
mężczyźni, więc seks za oceny to jedyny sposób, aby 
skończyć szkołę. Winę za taką sytuację ponoszą zdaniem 
Gbah rodziny tych młodych kobiet i całe społeczeństwo, 
w którym, pomimo sukcesów Ellen Johnson Sirleaf  
i Leymah Gbowee, kobiety są nadal traktowane jako 
obywatele drugiej kategorii. 

Tym bardziej wydaje się, iż przywództwo prezydent 
Sirleaf, jej feministyczna agenda oraz jej współpraca  
z działaczkami społecznymi, takimi jak Leymah Gbowee 
są kluczowe, aby utrwalić pozytywny wizerunek afry-
kańskiej kobiety – asertywnej „Żelaznej damy” przeciw-
stawiającej się stereotypom płci. Liberia potrzebuje 
więcej takich kobiet jak Sirleaf i Gbowee, aby udowodnić, 
iż polityczna i społeczna aktywność kobiet, jest nieo-
dzowna w procesie budowania demokracji i społeczeń-
stwa obywatelskiego. Miejmy nadzieję, iż prezydent 
Sirleaf nie roztrwoni kapitału politycznego, jaki dała jej 
Pokojowa Nagroda Nobla i pokaże, że jej kobiece przy-
wództwo nie tylko jest alternatywą dla tradycyjnej 
politycznej hegemonii mężczyzn w życiu publicznym 
afrykańskich państw ale również źródłem nowych 
wartości w afrykańskiej polityce.  
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