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Demokratyzacja vs. upadłość państwa 
– czynniki destabilizujące sytuację polityczną na Haiti

Trzęsienie ziemi, jakie nawiedziło Haiti na początku 2010 roku, spowodowało, że 
to najbiedniejsze państwo Nowego Świata ponownie trafi ło na pierwsze strony 
gazet i na czołówki serwisów informacyjnych na całym świecie. W wyniku tej 
tragedii oraz przekazów telewizyjnych ze zniszczonego Port-au-Prince wiele osób 
po raz pierwszy dowiedziało się o dramatycznych warunkach panujących w tym 
państwie również przed tragedią. Zaczęto zadawać sobie pytanie, czy kataklizm, 
jaki nawiedził Haiti, jest tym wydarzeniem, które spowoduje, że państwo to na-
rodzi się na nowo, czy może jest to ostateczny cios, jaki spadł na mieszkańców tej 
ziemi (niektórzy określali ją mianem miejsca, gdzie diabeł mówi dobranoc), cios, 
który doprowadzi do ostatecznego upadku kraju. (W tym miejscu warto wspo-
mnieć, że Haiti jako pierwszy w regionie Ameryki Łacińskiej i Karaibów kraj uzy-
skało niepodległość). Pierwsza myśl podpowiada to drugie rozwiązanie, jednak 
po głębszym namyśle można odnaleźć w przeszłości sytuacje, kiedy to katastrofa 
naturalna miała wpływ również na przyszłość polityczną danego państwa. Wy-
starczy sięgnąć tutaj po dwa przykłady z regionu basenu Morza Karaibskiego. 
Pierwszy: w 1978 roku potężne trzęsienie ziemi nawiedziło stolicę Nikaragui – 
Managuę. W rezultacie zginęła duża liczba mieszkańców, a miasto dotknęły po-
ważne zniszczenia. Pomoc międzynarodowa, jaką Nikaragua otrzymała, została 
w dużej mierze rozgrabiona przez sprawujący władzę klan rodziny Somozów. 
Niezadowolenie społeczne wynikające z tego faktu doprowadziło ostatecznie do 
wznowienia walki zbrojnej przeciwko reżimowi Somozów, która zakończyła się 
latem 1979 roku zwycięstwem zbrojnej opozycji. Drugi przykład: w 1985 roku 
trzęsienie ziemi nawiedziło miasto Meksyk, powodując tysiące ofi ar i potężne 
zniszczenia. Po raz kolejny dyktatorski reżim nie potrafi ł sprostać wyzwaniu, ja-
kim było niesienie podstawowej pomocy ofi arom trzęsienia i odbudowa miasta ze 
zniszczeń. Obywatele postanowili sami ratować siebie i swój dobytek. Tak, według 
części politologów, narodziło się społeczeństwo obywatelskie w Meksyku. Przy-
wołanie tych przykładów może rozbudzić nadzieję, że również tym razem trzęsie-
nie ziemi okaże się tym czynnikiem, który wpłynie na zmiany w życiu publicznym 
i politycznym – a te są na Haiti niezbędne.
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Artykuł niniejszy koncentruje się na tych czynnikach i elementach życia po-
litycznego na Haiti, które sprawiają, że proces demokratyzacji, rozpoczęty w tym 
państwie wraz z wyborem Jeana-Bertranda Aristide’a na stanowisko prezydenta, 
obecnie – mówiąc delikatnie – przeżywa poważny kryzys. Jeżeli uznać za trafne 
określenie przez Abrahama Lincolna systemu demokratycznego jako „rządy ludu, 
dla ludu i przez lud”, to można powiedzieć, że żaden z tych elementów nie sprawdza 
się na Haiti. Bo trudno mówić o tym, iż mamy tam do czynienia z sytuacją, w której 
społeczeństwo ma istotny wpływ na rządzenie państwem. Dwukrotnie miało miej-
sce objęcie urzędu prezydenckiego przez kandydata, który faktycznie cieszył się 
poparciem zdecydowanej większości społeczeństwa haitańskiego – i dwukrotnie 
był to Jean-Bertrand Aristide. Jednak na tym właściwie kończą się przypadki fak-
tycznego wpływu społeczeństwa haitańskiego na wybór władz. Trudno też uznać, 
że poszczególni dyktatorzy, którzy sprawowali władzę, sprawowali ją w interesie 
ludu. Wybór Aristide’a dawał na to pewne nadzieje, szybko jednak okazało się, że 
najpierw przeszkadzało to wojskowym i osobom związanym z dawnym reżimem 
Duvalierów, a później również sam Aristide nie był aż tak zainteresowany sprawo-
waniem władzy w interesie ludu, a coraz ważniejszy stawał się, wraz z upływem 
czasu, jego własny interes. W rezultacie można zaobserwować, także po upadku 
reżimu François Duvaliera i jego syna Jeana-Claude’a Duvaliera, że na Haiti istnieje 
cały szereg czynników, które skutecznie hamują rozwój systemu demokratycznego, 
mało tego: w znacznym stopniu przyczyniają się one do permanentnego kryzysu 
politycznego, z jakim mamy do czynienia w tym państwie.

Niektórzy politolodzy, mówiąc o procesach demokratyzacji, używają pojęcia 
„jedyna gra w mieście”1. Pod tym określeniem kryje się sytuacja, kiedy wszyst-
kie główne podmioty życia politycznego w danym państwie zgadzają się w jednej 
zasadniczej kwestii: system demokratyczny jest tym, którego ugruntowania nikt 
nie kwestionuje. Jeśli w danym państwie istnieje konsensus co do konieczności 
zmierzania w kierunku budowania systemu demokratycznego, to można uznać, 
że istnieje warunek minimalny do zakończenia procesu demokratyzacji sukce-
sem. Oczywiście między politologami toczy się debata na temat tego, kiedy moż-
na mówić, iż mamy do czynienia z systemem demokratycznym. Różne stanowi-
ska w tej kwestii przedstawił między innymi profesor Marek Bankowicz w jednej 
ze swoich licznych publikacji poświęconych demokracji2. Można zatem uznać, że 
warunkiem minimum systemu demokratycznego jest niekwestionowane prawo 
obywateli do sprawowania władzy w sposób bezpośredni lub pośredni – poprzez 
swoich przedstawicieli. Trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie systemu de-
mokratycznego w państwie, w którym nie respektuje się powszechnie uznawa-

1 Zob. m.in.: J.J. Linz, Transitions to Democracy, „Washington Quarterly” 1990, vol. 13, nr 3; 
G. O’Donnell, Illusions about Consolidation, „Journal of Democracy” 1996, vol. 7, nr 2; A. Przewor-
ski, Democracy and the Market. Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin Ameri-
ca, Cambridge 1991; T. Sin, J. Wells, Is Democracy the Only Game in Town?, „Journal of Democracy” 
2005, vol. 16, nr 2; W. Wallis, Democracy – the Only Game in Town?, „Th e Word Today” 1997.

2 M. Bankowicz, Fenomen demokracji, Kraków 1999.
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nych za fundamentalne i niezbywalne wolności, takich jak wolność słowa, religii 
czy prawo do swobodnego zrzeszania się. W rezultacie powstaje inny warunek 
minimalny systemu demokratycznego, jakim jest istnienie państwa prawa. Nie 
można też mówić o istnieniu systemu demokratycznego w państwie, w którym 
nie istnieje pluralizm polityczny. Muszą istnieć co najmniej dwie partie, stronnic-
twa, frakcje, które będą ze sobą rywalizowały o władzę, przekonując obywateli do 
poparcia ich programu politycznego. Jak słusznie zauważa jednak Marek Banko-
wicz, wzajemna rywalizacja nie wyklucza możliwości zawierania kompromisów. 
W ten sposób dochodzimy do kolejnego tak zwanego warunku minimum, jakim 
jest zdolność uzgadniania wspólnych stanowisk. Bez tej zdolności nie jest możli-
we funkcjonowanie mechanizmów demokratycznych. Niezależnie od tego, któ-
re z wymienionych kryteriów uznamy za słuszne, w przypadku Haiti nie można 
stwierdzić, że choćby jedno z nich jest spełnione. Co jest tego przyczyną? Dotych-
czasowa analiza materiałów poświęconych sytuacji politycznej Haiti pozwala na 
sformułowanie podstawowego wniosku: na Haiti nie wszystkie, a można nawet 
zaryzykować stwierdzenie, że bardzo niewiele podmiotów uznaje zasady demo-
kratyczne za „jedyną grę w mieście”. W rezultacie większość podmiotów mających 
wpływ na sytuację polityczną skłania się ku rozwiązaniom, które z mechanizma-
mi demokratycznymi mają niewiele wspólnego. Mimo wygranej w wyborach pre-
zydenckich w 1990 roku, które powszechnie zostały uznane za pierwsze wolne 
i demokratyczne wybory na Haiti, wydaje się, iż nie można stwierdzić, że jest to 
jedyna forma dążenia do przejęcia władzy w państwie czy wpływania na urzędu-
jącą władzę. Przemoc, demonstracje uliczne i różnego rodzaju marsze, prowoka-
cje, a także wykorzystywanie oddziałów zbrojnych są w dalszym ciągu istotnym 
elementem życia politycznego na Haiti3. Uprawnione jest zatem twierdzenie, że 
demokracja i zasady, które obowiązują w państwie demokratycznym, nie są, jak 
już wspomniano, „jedyną grą w mieście”.

Niewątpliwie niezbędne dla właściwego rozumienia współczesnych proble-
mów państwa haitańskiego jest cofnięcie się do okresu reżimu Duvalierów4 oraz 
postduvalierowskich dyktatur z lat 1986–1990. Dojście do władzy w 1957 roku 
François „Papa Doc” Duvaliera zapoczątkowało okres jego dyktatorskich rządów, 
kontynuowanych od 1971 roku przez jego syna Jeana-Claude’a „Baby Doc” Du-
valiera. François Duvalier oparł swoje rządy na dwóch fundamentach. Pierwszym 
było przekonanie o niesprawiedliwościach, jakich doznawała czarna ludność 
Haiti ze strony mulatów. Kwestia rasy i koloru skóry była głównym elementem 
w pojmowaniu dotychczasowej historii Haiti przez Papa Doca, i to właśnie na 

3 H.J. Wiarda, Dilemmas of Democracy in Latin America. Crises and Opportunities, Lanham–
–Boulder–New York 2005, s. 139.

4 Na temat rządów François Duvaliera i jego syna Jeana-Claude’a Duvaliera doskonałą pracę 
napisała Amy Wilentz, Th e Rainy Season: Haiti since Duvalier, New York 1989; zob. też m.in. J. von 
Grafenstein Gareis, La dictadura de los Duvalier en Haití (1957–1986): Análisis de la estructura de 
poder y la resistencia interna al régimen, „Cuadernos Americanos” 1986, nr 3, vol. 266, s. 15–30; 
J. Marquis: Papa Doc: Portrait of a Haitian Tyrant, 1907–1971, Kingstone 2007.
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konfl ikcie między ludnością czarną a mulacką chciał on budować przyszłość pań-
stwa. Nie wydaje się więc wielką przesadą określenie Duvaliera ojca jako czarne-
go faszysty5. Drugim elementem, na którym oparł swe rządy François Duvalier, 
były oddziały zbrojne. Jednak w odróżnieniu od innych popularnych w tym cza-
sie reżimów autorytarnych nie wykorzystał on w tym celu tradycyjnych sił zbroj-
nych. Stworzył natomiast paramilitarne oddziały, które funkcjonowały zupełnie 
niezależnie od haitańskich sił zbrojnych i podlegały bezpośrednio dyktatorowi. 
Oddziały te określano mianem Tontons Macoutes, a składały się one z przedsta-
wicieli społeczności zarówno wiejskich, jak i miejskich. Ich utworzenie wynikało 
z chęci zapewnienia sobie i swojemu reżimowi bezpieczeństwa, a także z obaw, iż 
w ramach tradycyjnych sił zbrojnych może dojść do spisku, którego rezultatem 
mógł być wojskowy zamach stanu – Haiti doświadczyło ich już wiele w przeszło-
ści. Jednocześnie oparcie Tontons Macoutes na przedstawicielach różnych grup 
społecznych pozwalało Duvalierowi skutecznie infi ltrować niemal wszystkie or-
ganizacje społeczne, które potencjalnie mogły stanowić zagrożenie dla jego rzą-
dów6. Koncepcja istnienia paramilitarnych oddziałów zbrojnych kontynuowana 
była przez Baby Doca. Jednak obawiając się nieco o lojalność oddziałów, których 
nie był przecież twórcą, syn zmarłego w 1971 roku dyktatora postanowił odsu-
nąć Tontons Macoutes na boczny tor, tworząc jednocześnie osobne oddziały, tak 
zwane Corps des Léopards. Po raz kolejny doszło więc do stworzenia doskonale 
wyszkolonych i uzbrojonych jednostek, które funkcjonowały równolegle z istnie-
niem armii haitańskiej, jednak podlegały bezpośrednio Baby Docowi. Rezultatem 
takiego stanu rzeczy było funkcjonowanie już dwóch organizacji paramilitarnych, 
gdyż z Macoutes młodszy Duvalier nigdy nie zrezygnował. Biorąc pod uwagę fakt 
istnienia także tradycyjnych sił zbrojnych, ciężko nie oprzeć się wrażeniu, iż wła-
dza klanu Duvalierów opierała się głównie na rozbudowanym aparacie represji 
i przemocy.

Odsunięcie od władzy Jeana-Claude’a Duvaliera w 1986 roku stanowiło mo-
ment, kiedy wydawało się, że po pierwsze zaangażowanie oddziałów paramilitar-
nych w życie publiczne zostanie zlikwidowane wraz z likwidacją tychże oddziałów, 
po drugie zaś, że oto rozpocznie się proces demokratyzacji systemu politycznego 
Haiti, który być może będzie trudny i narażony na wiele niebezpieczeństw, ale 
jednak będzie miał szansę zakończyć się sukcesem. Dzisiaj, z perspektywy czasu, 
widać jak na dłoni, że były to nadzieje płonne, a wszelkie zmiany, jakie dokony-
wały się w tym państwie, raczej przyczyniały się do pogłębienia chaosu niż do 
ustabilizowania sytuacji politycznej. Jednocześnie też trzeba podkreślić, iż mimo 
tragicznych doświadczeń rządów klanu Duvalierów w dalszym ciągu wielu nie 
traktowało demokratyzacji jako celu, do realizacji którego należałoby dążyć. Jed-
ną z pierwszych decyzji po udaniu się Baby Doca za granicę było rozwiązanie 

5 B. Weinstein, A. Segal, Haiti. Th e Failure of Politics, New York–Westport–London 1992, s. 40.
6 H. Pierre, Haiti, Rising Flames from Burning Ashes. Haiti the Phoenix, Lanham–Boulder–New 

York 2006, s. 108.
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oddziałów paramilitarnych z Tontons Macoutes na czele. Nie oznaczało to jednak 
wcale rezygnacji osób związanych z siłami zbrojnymi z wpływu na życie politycz-
ne państwa. Dominującą rolę w państwie zdobyli sobie bowiem dowódcy wojsko-
wi, a siły zbrojne (Forces Armées d’Haïti – Fad’H) ponownie zajęły dominującą 
pozycję, jeśli chodzi o wpływ na politykę państwa – została ona wcześniej ograni-
czona przez Duvaliera ojca na rzecz Macoutes. Zresztą członkowie tych oddzia-
łów szybko zostali wchłonięci przez siły zbrojne, co wielu z nich uratowało przed 
pociągnięciem do odpowiedzialności za popełnione zbrodnie7. Dowodem na to, 
jak istotny wpływ na życie polityczne w państwie mieli przedstawiciele sił zbroj-
nych, oraz na to, jak niewielkie znaczenie miały dla nich zasady demokratyczne, są 
wybory z 1987 roku. Stworzona po upadku Baby Doca Narodowa Rada Rządowa 
(Conseil National de Gouvernement – CNG) z generałem Henrim Namphym na 
czele podjęła pewne działania, które miały świadczyć o chęci odejścia od systemu 
stworzonego przez Duvalierów. Wszelkie zmiany miały jednak charakter wyłącz-
nie kosmetyczny. Nigdy też nie dążono do całkowitego wykorzenienia sił związa-
nych z niedawno obalonym reżimem. W tym kontekście zapowiedź przeprowa-
dzenia wyborów w listopadzie 1987 roku należało traktować bardziej jako zasłonę 
dymną, mającą ukryć faktyczne cele środowisk postduvalierowskich, niż rzeczy-
wistą chęć postawienia pierwszego istotnego kroku w kierunku demokratyzacji. 
I nie zmienia tego fakt przyjęcia nowej konstytucji, która między innymi zakazy-
wała pełnienia wysokich urzędów państwowych osobom związanym z poprzed-
nim reżimem. Szybko stało się jasne, że zdominowana przez osoby związane z si-
łami zbrojnymi, dawnych członków Tontons Macoutes oraz współpracowników 
klanu Duvalierów, CNG zrobi wszystko, by do wyborów nie doszło. W państwie 
doszło do prawdziwego wybuchu represji, prześladowań, aktów terrorystycznych 
i innych form przemocy. Punktem kulminacyjnym działań mających zdestabili-
zować proces wyborczy była masakra kilkunastu osób czekających w kolejce, by 
oddać swój głos, jakiej dokonali przedstawiciele FADH i byli członkowie Macou-
tes8. Doskonale świadczy to o tym, iż mimo odsunięcia od władzy klanu Duva-
lierów dla ich dawnych współpracowników, a także dla przedstawicieli sił zbroj-
nych demokracja i zasady nierozerwalnie związane z systemem demokratycznym 
absolutnie nie były „jedyną grą w mieście”. Unieważnienie wyników wyborów, 
a przede wszystkim stwierdzenie, że w ich wyniku może dojść do zwycięstwa 
kandydata lewicy, co przedstawiono jako rzecz niedopuszczalną, zdecydowanie 
wykracza poza wszelkie ramy mechanizmów demokratycznych. Nic lepiej nie od-
daje podejścia do idei demokracji niż stwierdzenie szefa CNG generała Henriego 
Namphy’ego: „Haiti ma tylko jednego wyborcę. Armię”9. W żadnym stopniu nie 
zmienia to tezy o całkowitym odrzuceniu mechanizmów demokratycznych przez 

7 R. Fatton Jr., Haiti’s Predatory Republic. Th e Unending Transition to Democracy, Boulder–Lon-
don 2002, s. 64.

8 A. Dupuy, Haiti in the New Word Order. Th e Limits of Democratic Revolution, Boulder 1997, 
s. 57.

9 E. Abbott, Haiti: Th e Duvaliers and Th eir Legacy, New York 1988, s. 22.
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środowiska postduvalierowskie i związane z FADH zorganizowanie nowych wy-
borów w styczniu 1988 roku. Bojkot ze strony kandydatów opozycji powodował, 
iż w zasadzie należało tylko zadecydować, która z osób odpowiadających wojsko-
wym obejmie urząd prezydencki. Wybór padł na Leslie Manigata, który obiecał 
wojskowym kilka istotnych stanowisk w nowej administracji oraz zagwarantował 
niepociąganie do odpowiedzialności za popełnione zbrodnie. W rezultacie na 
Haiti wytworzyła się sytuacja, kiedy to rządów nie sprawowała już rodzina Du-
valierów, jednak forma sprawowania władzy przez ich następców niewiele różniła 
się od istniejącego do 1986 roku reżimu. Stwierdzenie więc, że lata 1986–1990 to 
okres „duvalieryzmu bez Duvaliera”, jest całkowicie uprawnione. 

Niewątpliwie najistotniejszą zmianą była możliwość funkcjonowania opozycji. 
Choć warunki działalności opozycyjnej były dalekie od tego, co znamy z państw 
demokratycznych, a nawet tych będących w trakcie konsolidacji systemu demo-
kratycznego, to jednak wraz z upadkiem Baby Doca nastąpiła prawdziwa eksplo-
zja najrozmaitszych ruchów opozycyjnych, których jedyną cechą wspólną była 
chęć odsunięcia od władzy środowisk postduvalierowskich. Jednym z liderów 
opozycji stał się ksiądz z parafi i świętego Jana Bosco w Port-au-Prince, Jean-Ber-
trand Aristide. Będący pod ogromnym wpływem teologii wyzwolenia, Aristide 
stał się prawdziwym idolem ogromnych mas społecznych. W swych licznych wy-
stąpieniach koncentrował się na dwóch rzeczach: demokratyzacji i dążeniu do 
ustanowienia systemu demokratycznego w państwie oraz walce o likwidację po-
tężnych niesprawiedliwości społecznych, co oznaczało nic innego, jak dążenie do 
poprawy sytuacji materialnej najuboższych mieszkańców Haiti10. Aristide stał się 
tym charyzmatycznym przywódcą, jakiego oczekiwało społeczeństwo haitańskie. 
Szybko więc stał się liderem ruchu, który chciał skończyć z będącymi u władzy 
neoduvalierystami – ruch ten przyjął nazwę „mały kościół”11. Jako ksiądz Aristide 
zdobył sobie olbrzymią popularność swoją działalnością na rzecz biednych, 
szybko też zaangażował się w życie polityczne. O tym, jak wielkim poparciem 
społecznym się cieszył, niech świadczy fakt, iż dwukrotnie hierarchia kościelna 
chciała go usunąć z parafi i w związku z głoszonymi hasłami teologii wyzwolenia, 
dwukrotnie jednak nie dopuścili do tego jego zwolennicy. Nie zagłębiając się tutaj 
w zbytnie szczegóły związane z programem i wyznawaną ideologią, nie jest to 
bowiem tematem niniejszej analizy, należy zwrócić uwagę na zaangażowanie się 
Aristide’a w życie polityczne. Rezultatem tego zaangażowania stało się ogłoszenie 
kandydatury Aristide’a w wyborach prezydenckich, jakie zaplanowane zostały na 
grudzień 1990 roku. Aristide został kandydatem szerokiej koalicji różnych ugru-

10 Na temat poglądów politycznych i społecznych Jeana-Bertranda Aristide’a zob. J.-B. Aristide, 
In the Parish of the Poor: Writings from Haiti, Maryknoll–New York 1991; idem, Aristide: an Auto-
biography, Maryknoll–New York 1993; A. Alvarez Martínez, Que es un líder carismático: el caso del 
Jean-Bertrand Arisitde y la transición política haitiana (1986–2000), „Estudios Latinoamericanos” 
2001, nr 15, s. 91–109.

11 W języku kreolskim, którym mówi większa część społeczeństwa haitańskiego, zwłaszcza zaś 
biedota, Ti Kominotés Légliz lub Ti Légliz.
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powań i organizacji – Narodowego Frontu na rzecz Zmiany i Demokracji (Front 
Nacional pour le Changement et la Démocratie – FNCD) – których celem było 
odejście od postduvalierowskiego porządku, jaki zaprowadzili w państwie dawni 
współpracownicy Papa Doca i Baby Doca. Hasłem kampanii wyborczej stało się 
określenie lavalas – powódź, która miała zalać Haiti i przynieść ze sobą całkowite 
zerwanie z dotychczasową przeszłością12. W późniejszym czasie terminem tym 
zaczęto określać zwolenników Aristide’a. Jakkolwiek 16 grudnia 1990 roku, kie-
dy to odbyły się wybory, należy uznać za najważniejszą datę najnowszej historii 
państwa haitańskiego, to jednak wydaje się, że nie można stwierdzić, iż wraz z wy-
borczą wygraną Aristide’a zasady demokratyczne stały się „jedyną grą w mieście”. 
Faktem jest, że były to pierwsze w historii Haiti wybory, które spełniały kryteria 
wolnej i demokratycznej elekcji, a Jean-Bertrand Aristide został pierwszym de-
mokratycznie wybranym prezydentem. Nie oznacza to jednak, iż wszystkie pod-
mioty życia politycznego automatycznie uznały mechanizmy demokratyczne za 
jedyne właściwe do prowadzenia dalszej walki politycznej. Na przełomie 1990 
i 1991 roku nowy prezydent i jego ruch Lavalas symbolizowali, ale też sami stali 
się wyrazicielami dążeń społeczeństwa haitańskiego do demokratyzacji systemu 
politycznego w państwie13.

Szybko jednak okazało się, że są w zdecydowanej mniejszości, a w państwie 
wciąż dominującą pozycję zajmowały podmioty, które zdecydowanie większą na-
dzieję niż w mechanizmach demokratycznych pokładały w dotychczasowych spo-
sobach dochodzenia do władzy i jej utrzymania. Pierwsze tego dowody można było 
obserwować już na początku 1991 roku, jeszcze przed zaprzysiężeniem Aristide’a. 
Niemogący pogodzić się z obowiązującym zapisem konstytucji z 1987 roku unie-
możliwiającym start w wyborach byłym wysokim urzędnikom reżimu Duva-
lierów, Robert Lafontant wraz z byłymi członkami Tontons Macoutes dokonał 
szturmu na Pałac Prezydencki, próbując przejąć władzę. Zamach się nie powiódł 
głównie dlatego, że przeciwko zamachowcom opowiedziała się armia. W nagro-
dę za wierną postawę sił zbrojnych zaprzysiężony 7 lutego Aristide mianował 
szefem sztabu generała Raoula Cédrasa. We wrześniu 1991 roku po raz kolejny 
okazało się, iż siły zbrojne nie są zainteresowane przestrzeganiem zasad demo-
kratycznych – doszło wtedy do wojskowego zamachu stanu, w wyniku którego 
władzę przejął Raoul Cédras, stając na czele wojskowej junty. Można oczywiście 
spekulować, na ile odsunięcie od władzy Aristide’a było efektem niepowodzeń 
jego administracji w ciągu siedmiu miesięcy sprawowania władzy. Pamiętać trze-
ba, że ruch Lavalas nie funkcjonał jako partia polityczna, więc Aristide nie dys-
ponował stabilną większością w parlamencie. Wspierający go w trakcie wyborów 
FNCD szybko podzielił się wskutek nieumiejętności współpracy między liderami 

12 R. Pezzullo, Plunging into Haiti: Clinton, Aristide, and the Defeat of Diplomacy, Jackson 2006, 
s. 136.

13 A. Dupuy, Th e Prophet and Power: Jean-Bertrand Aristide, the International Community and 
Haiti, Lanham–Boulder–New York 2007, s. 94.
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poszczególnych partii i organizacji tworzących tę szeroką koalicję. Nic jednak nie 
usprawiedliwia złamania podstawowych zasad demokratycznych przez wojsko-
wych i przejęcia władzy siłą. Szybko też można było się przekonać, że także po 
przejęciu władzy Cédras nie traktował systemu demokratycznego jako „jedynej 
gry w mieście”. Kraj zalała fala terroru. Podstawowym narzędziem walki z prze-
ciwnikami politycznymi, przede wszystkim zaś ze zwolennikami obalonego pre-
zydenta, stały się oddziały paramilitarne funkcjonujące na zasadach szwadronów 
śmierci. To właśnie po zamachu z 1991 roku powstał Rewolucyjny Front na rzecz 
Rozwoju i Postępu Haiti (Front Révolutionnaire pour l’Advancement et le Progrès 
Haïtiens – FRAPH). Była to organizacja powstała przy sporym udziale amery-
kańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej, a jej podstawowym celem było eli-
minowanie zwolenników Aristide’a i ruchu Lavalas. Do końca 1993 roku FRAPH 
osiągnęło podstawowy cel, jaki stawiali przed nim przywódcy junty: w wyniku 
fali terroru w większości kraju ustały demonstracje poparcia dla Aristide’a. Jedy-
nym miejscem, w którym na początku 1994 roku zwolennicy obalonego prezy-
denta mogli jeszcze w miarę swobodnie działać, była dzielnica Raboteau w mie-
ście Gonaïves. Ostateczne rozprawiono się z nimi w kwietniu 1994 roku, kiedy to 
oddziały FRAPH dokonały ataku na dzielnicę, dokonując masakry. Dzięki swej 
bezwzględnej postawie przywódcy FRAPH w dość krótkim czasie zdobyli sobie 
istotną pozycję, dającą możliwość wpływania na decyzje polityczne w państwie14. 

Wydarzenia z pierwszej połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku pokazały 
dobitnie, iż całkowite odrzucenie przez siły zbrojne oraz byłych współpracowni-
ków reżimu Duvalierów zasad demokratycznych jako „jedynej gry w mieście” sta-
nowi jeden z najważniejszych problemów, z którymi należy się uporać, jeśli chce 
się myśleć o zażegnaniu kryzysu, w jakim znalazło się państwo haitańskie. Nie 
można bowiem budować stabilnego systemu politycznego w sytuacji, kiedy ła-
manie podstawowych praw i wolności, stosowanie przemocy i terroru to metody 
walki politycznej. Przede wszystkim powinien zapanować konsensus co do tego, 
iż jedyną formą walki o władzę jest walka wyborcza, a sprawne rządzenie pań-
stwem nie opiera się na wykorzystaniu dobrze wyszkolonych oddziałów zbroj-
nych, lecz na racjonalnie podejmowanych decyzjach i pragmatyzmie w procesie 
ich podejmowania15.

Aristide po powrocie na Haiti w 1994 roku ponownie objął urząd prezydenta 
w wyniku amerykańskiej interwencji zbrojnej. Nie oznaczało to jednak, iż zrezyg-
nowano z użycia siły w walce o władzę. Nie tylko nie zrezygnowali z tego wojsko-
wi i polityczni spadkobiercy Duvalierów, ale, co może szczególnie dziwić, również 
dotychczasowa demokratyczna opozycja zaczęła z coraz większym zainteresowa-
niem spoglądać na możliwość wykorzystania przemocy w walce o władzę czy też 
na możliwość jej wykorzystania w celu utrzymania władzy. W rezultacie od po-

14 P. Hallward, Damming the Flood: Haiti, Aristide, and the Politics of Containment, London–
–New York 2007, s. 42.

15 H. Pierre, Haiti..., op. cit., s. 101.



149Demokratyzacja vs. upadłość państwa – czynniki destabilizujące sytuację polityczną...

łowy lat dziewięćdziesiątych obserwować można było, iż demokracja, o którą tak 
wielu gotowych było walczyć w latach osiemdziesiątych i na początku dekady lat 
dziewięćdziesiątych, po powrocie Aristide’a do władzy w 1994 roku nie była już 
„jedyną grą w państwie”. Tragizm tej sytuacji polegał na tym, że dotychczasowy 
symbol walki o demokratyzację systemu politycznego na Haiti, jakim stał się na 
przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych Aristide, teraz sam dawał do 
zrozumienia, iż niekoniecznie uznaje zasady demokratyczne za te, za pomocą któ-
rych należy rozwiązywać bieżące problemy w państwie. Dał temu wyraz jeszcze 
przed wojskowym zamachem, kiedy to parlament zapowiedział głosowanie nad 
wotum nieufności wobec mianowanego przez Aristide’a premiera René Prévala. 
Na wezwanie prezydenta agresywny tłum jego zwolenników zgromadził się przed 
budynkiem parlamentu, grożąc wszystkim, którzy zagłosują przeciwko premiero-
wi. W tym samym czasie przedmiotem ataku stały się budynki FNCD, z którym 
Aristide rozstał się w mało przyjaznych okolicznościach. Wotum nieufności nie 
zostało przegłosowane, mimo że Aristide nie dysponował większością w parla-
mencie. Przed zamachem Aristide sporadycznie wykorzystywał presję tłumu do 
osiągnięcia celów politycznych, jednak już po powrocie na fotel prezydencki tego 
rodzaju sytuacje miały miejsce znacznie częściej. Nie były rzadkością wystąpienia, 
na których Aristide jawnie wzywał do użycia siły, jeśliby „sprawy nie szły, tak jak 
powinny”16. Jean-Bertrand Aristide, politycy związani z jego ruchem Lavalas oraz 
jego zwolennicy coraz częściej oskarżani byli o wprowadzanie systemu polityczne-
go opartego na niedemokratycznych rozwiązaniach, które Haiti tak dobrze znało 
ze swojej dotychczasowej historii. Faktem jest, iż po wyborach z 1990 roku, a na-
stępnie po powrocie Aristide’a na urząd prezydencki na Haiti zwiększyła się wol-
ność prasy, czy szerzej mówiąc, słowa, że nastąpił rozwój najrozmaitszych orga-
nizacji pozarządowych oraz partii politycznych, że zwiększył się wpływ obywateli 
na władzę. Jednak wydaje się, iż mimo tych niewątpliwie pozytywnych zmian nie 
można mówić o tym, by na Haiti dokonał się istotny krok w stronę demokratyza-
cji. W ogromnym stopniu przyczynił się do tego fakt, iż większość sił politycznych 
nie traktowała zasad demokratycznych jako „jedynej gry w mieście”. Wśród tych 
sił znalazł się także z czasem Jean-Bertrand Aristide i jego ruch Lavalas. Niektórzy 
politolodzy mówią o „demokracji rozbójniczej” (predatory democracy), czyli sy-
stemie, który oparty jest na dominującej pozycji prezydenta sprawującego władzę 
z wykorzystaniem elementów systemu plebiscytowego17. Tak właśnie wyglądała 
sytuacja na Haiti, i to nie tylko za prezydentury Aristide’a, ale także jego następcy 
René Prévala. Obaj rządzili z naruszeniem równowagi między trzema gałęziami 
władzy, lekceważąc władzę ustawodawczą, której kontrolowania byli pozbawieni 
przez brak większości parlamentarnej oraz przez łamanie niezależności władzy 
sądowniczej. Ta forma sprawowania władzy jednak nie sprawdziła się. Nie tyl-
ko nie zlikwidowano wielu patologicznych zjawisk, jakie drążyły Haiti, takich jak 

16 R. Pezzullo, Plunging into Haiti..., op. cit., s. 144.
17 R. Fatton Jr., Haiti’s Predatory Republic..., op. cit., s. 87.
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korupcja czy nepotyzm, ale przeciwnie – generowały one permanentny kryzys 
polityczny w państwie, co z kolei powodowało, iż wielu szukało rozwiązań nie do 
zaakceptowania w systemie demokratycznym. W rzeczywistości sytuację na Haiti 
od 1994 roku można określić jako mieszankę reżimu autorytarnego i anarchii. 
Chaos, w jakim pogrążało się państwo haitańskie, wynikał z niezdolności władz 
centralnych do skutecznego rządzenia, czego rezultatem stało się zduszenie pro-
cesu demokratyzacji w zarodku. W takich warunkach trudno być optymistą, jeśli 
chodzi o postępy procesu demokratyzacji. Nawet decyzja Aristide’a o rozwiązaniu 
Haitańskich Sił Zbrojnych (Forces Armée de Haiti – FAdH) w lutym 1995 roku 
nie likwidowała problemu. Szybko okazało się, że bez pomysłu „zagospodarowa-
nia” byłych członków FAdH18 szybko powrócą oni do zajęcia, które umieli wyko-
nywać najlepiej, czyli siania przemocy i terroru, tym razem już pod innym szyl-
dem, ale pozostając tak samo na usługach polityków. Boleśnie przekonał się o tym 
sam Aristide, kiedy to musiał stawić czoła oddziałom, na czele których stanął 
Guy Philippe – weteran szwadronów śmierci jeszcze z okresu rządów Baby Doca. 
W lutym 2004 roku powrócił on na Haiti i w ciągu kilkunastu dni doprowadził do 
obalenia Aristide’a, który w 2000 roku po raz drugi został wybrany prezydentem. 

Jean-Bertrand Aristide stosunkowo szybko odszedł od swoich prodemokra-
tycznych poglądów. W dużej mierze wynikało to z chęci utrzymania władzy za 
wszelką cenę. I mimo iż pomagało mu w tym zdecydowane poparcie społeczeń-
stwa haitańskiego, to jednak postanowił on w tym celu zastosować też metody 
stosowane przez swoich politycznych przeciwników. Kiedy mamy do czynienia 
z państwem, w którym nie ma żadnych tradycji demokratycznych, to pojawienie 
się polityka, dla którego sprawowanie władzy staje się celem samym w sobie, za-
wsze niesie z sobą ryzyko, że zasady demokratyczne nie będą dla niego „jedyną 
grą w mieście”. Zazwyczaj bowiem gotów jest on wykorzystać wszelkie metody 
działania, które zagwarantują mu przejęcie bądź utrzymanie władzy. Tak też było 
z Aristide’em. Widoczne jest to szczególnie w trakcie jego drugiej administracji, 
kiedy to jednym z instrumentów sprawowania władzy stały się zbrojne oddzia-
ły, często wywodzące się z ulicznych gangów. Szybko zostały one przekształco-
ne w instrument wykorzystywany do walki politycznej, notabene nie tylko przez 
Aristide’a.

Jeszcze w latach dziewięćdziesiątych, kiedy to Aristide palił za sobą wszelkie 
mosty łączące go z dotychczasowymi sojusznikami politycznymi, powstawać za-
częły ugrupowania zbrojne, które formalnie dystansowały się od Aristide’a, jednak 
w praktyce stały się jego zbrojnym ramieniem. Określały się one mianem „organi-
zacji ludowych” (organisations populaire – OP), próbując podkreślić w ten sposób 
swój niezależny i spontaniczny charakter. W praktyce jednak były to ugrupowania 
funkcjonujące na zasadach klientelizmu. W owym czasie mało kto zdawał sobie 
jeszcze sprawę z powiązań między nimi a Aristide’em – stało się to oczywiste do-

18 I.P. Stotzky, On the Promise and Perils of Democracy in Haiti, „Th e University of Miami Inter-
-American Law Review” 1997/1998, vol. 29 (jesień–zima), s. 11.
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piero po ponownym wygraniu przez niego wyborów. Jednak już wtedy OP sta-
nowiły element nacisku na administrację René Prévala19. Taka jest też geneza tak 
zwanych chimères, gangów składających się ze zwolenników Aristide’a. To właśnie 
one stały się gwarantem utrzymania przy władzy po wyborach z 2000 roku, kie-
dy państwo wkroczyło w fazę ostrego i niekończącego się kryzysu politycznego. 
Przestępczość zorganizowana i związana z tym przemoc od dawna były jednym 
z podstawowych problemów państwa. Kiedy instytucje państwowe nie są w stanie 
wypełniać swoich podstawowych zadań, takich jak opieka społeczna, zapewnie-
nie porządku publicznego czy bezpieczeństwa swoich obywateli, wtedy następuje 
zjawisko prywatyzacji bezpieczeństwa. Państwo jako instytucja traci więc jeden 
ze swoich podstawowych atrybutów czy też przywilejów, a mianowicie monopol 
na stosowanie przemocy. W takiej sytuacji pojawiają się inne podmioty stosują-
ce przemoc, następuje decentralizacja przemocy20. Należy więc uznać działalność 
gangów, które na Haiti wkroczyły niemal w każdą sferę życia publicznego, za je-
den z głównych czynników destabilizujących sytuację w państwie, zarówno w wy-
miarze politycznym, jak i gospodarczym oraz społecznym. Warto też podkreślić, 
iż haitańskie gangi, poprzez swoje zaangażowanie w międzynarodowy handel 
narkotykami, są też czynnikiem w istotny sposób destabilizującym sytuację w re-
gionie Karaibów i basenu Morza Karaibskiego. Jak już zostało wspomniane, Ari-
stide oparł sprawowanie władzy na chimères w szczególności po 2000 roku. W re-
zultacie wielu zaczęło utożsamiać ruch Lavalas właśnie z gangami popierającymi 
Aristide’a. On sam odcinał się od jakichkolwiek związków z chimères, jednak ni-
gdy też nie potępił ich działalności. Co więcej, niemal żadna ze spraw związanych 
z morderstwami czy aktami terroru dokonanymi przez ich członków nie została 
za rządów Aristide’a wyjaśniona. Chimères ramię w ramię z policją uczestniczyli 
w prześladowaniach opozycji, rozpędzaniu antyrządowych demonstracji, „uci-
szaniu” krytycznych wobec prezydenta dziennikarzy i wielu innych form łamania 
praw człowieka i obywatela21. Zasady demokratyczne nie były dla Aristide’a „jedy-
ną grą w mieście”. Odchodząc od swoich haseł z końca lat osiemdziesiątych, Jean-
-Bertrand przeszedł zadziwiającą ewolucję od symbolu walki o demokrację do 
czynnika, który poprzez swoje działania przyczynił się do destabilizacji sytuacji 
w państwie i de facto całkowitego załamania się procesu demokratyzacji na Haiti.

Od 2000 roku na Haiti można było obserwować poważny kryzys polityczny, 
który trwał przez kilka lat i którego nie rozwiązało ustąpienie Aristide’a z funkcji 
prezydenta. W trakcie tego kryzysu ujawniły się wszystkie przeszkody, jakie sta-
ły na drodze demokratyzacji życia politycznego na Haiti. Jak się okazuje, wśród 
licznych problemów jeden wydaje się pełnić zasadniczą rolę. Otóż żadna z głów-
nych stron tego konfl iktu – a więc ani Aristide i jego nowy ruch Fanmi Lavalas, 
ani opozycja żądająca jego ustąpienia oraz byli członkowie sił zbrojnych, którzy 

19 M. Deibert, Notes from the Last Testament. Th e Struggle for Haiti, New York 2005, s. 65–66.
20 A. Przeworski, Sustainable Democracy, Cambridge 1995, s. 111–112.
21 A. Dupuy, Th e Prophet and Power, op. cit., s. 144–145.
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upatrywali w kryzysie politycznym możliwości odzyskania utraconych wpływów, 
ani też społeczeństwo haitańskie, w ramach którego doszło do silnej polaryzacji 
poglądów politycznych – nie była tak naprawdę zainteresowana tym, by kryzys 
rozwiązać zgodnie ze standardami demokratycznymi. Była to tylko jedna z opcji, 
którą brano pod uwagę, ale też najszybciej z niej rezygnowano, wychodząc z za-
łożenia, że niesie ona zbyt duże ryzyko przegranej. O tym, jak Jean-Bertrand Ari-
stide odchodził od swych demokratycznych wizji Haiti, była mowa już wcześniej. 
W tym miejscu warto nieco miejsca poświęcić opozycji, która mieniła się demo-
kratyczną i przedstawiała siebie jako jedynego obrońcę procesu demokratyzacji. 
Jak się okazuje jednak, również liderzy tejże opozycji dość wybiórczo traktowali 
mechanizmy, jakie w celu rozwiązania konfl iktu politycznego oferuje system de-
mokratyczny.

Rok 2000 był rokiem wyborczym na Haiti. Mimo systematycznego odsuwa-
nia daty wyborów ostatecznie odbyły się wybory władz lokalnych i wybory parla-
mentarne (w maju) oraz prezydenckie (w listopadzie). Zwłaszcza majowe wybory 
zostały uznane przez niezależnych obserwatorów za spełniające kryteria demo-
kratyczne. Jednak to właśnie wyniki tych wyborów doprowadziły do sporu, który 
zdeterminował wydarzenia polityczne na wyspie w ciągu następnych kilku lat. 
Otóż w tych wyborach miażdżące zwycięstwo odniosło stronnictwo Aristide’a, 
Fanmi Lavalas. Spośród 115 nowych burmistrzów 89 pochodziło z Fanmi Lava-
las. W Izbie Reprezentantów stronnictwo Aristide’a zdobyło 72 na 83 miejsca, 
a w Senacie 16 z 17. Mimo pierwszych głosów o demokratycznym charakterze 
wyników, jakie płynęły zarówno ze strony Organizacji Państw Amerykańskich 
(OPA), jak i Stanów Zjednoczonych, przeciwnicy Aristide’a stwierdzili wyraźnie: 
„nigdy nie zaakceptujemy wyników tych wyborów”, i natychmiast zażądali ich 
anulowania22. Należy przyznać, iż w kilku przypadkach mandatów senatorskich 
faktycznie były nieprawidłowości wynikające ze sposobu liczenia głosów. Jednak 
nawet gdyby mandaty te przypadły opozycji, w niczym nie zmieniłoby to arytme-
tyki parlamentarnej. Dzień po wyborach powołali oni szeroką koalicję organizacji 
i partii politycznych przeciwnych Aristide’owi – Konwergencję Demokratyczną 
(Convergence Démocratique – CD). W jej skład wchodzili zarówno politycy daw-
niej związani z Aristide’em, jak i wielu przedstawicieli środowisk neoduvalierow-
skich. Jeśli przyjmiemy, że jedną z podstawowych zasad demokratycznych jest 
poszukiwanie konsensusu, to przyjęcie „opcji zero”23 przez CD było pierwszym 
przykładem odrzucenia demokracji jako „jedynej gry w mieście”. Przyjęcie „opcji 
zero”, czyli postawy, zgodnie z którą albo wszystkie nasze żądania zostaną spełnio-
ne, albo nie ustaniemy w naszym oporze, nie wróżyło dobrze na przyszłość. A żą-
dania CD były iście maksymalistyczne: rezygnacja prezydenta Prévala, anulowanie 
wyników majowych wyborów, utworzenie nowej Komisji Wyborczej, stworzenie 
tymczasowego organizmu pełniącego funkcje rządowe aż do czasu przeprowadze-

22 M. Deibert, Notes from..., op. cit., s. 115.
23 R. Fatton Jr., Haiti’s Predatory Republic..., op. cit., s. 141.
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nia nowych wyborów. Jednocześnie CD odrzuciło jakąkolwiek możliwość współ-
pracy z ustępującym rządem i nową większością w parlamencie. Między majem 
2000 roku a lutym 2004 roku, kiedy to obalony został prezydent Aristide, CD nie 
podjęła żadnej z propozycji rozwiązania kryzysu przedstawionych przez Fanmi 
Lavalas24. Można więc zaryzykować twierdzenie, iż politycy CD robili znacznie 
więcej, by kryzys zakończył się zbrojnie, niż by rozwiązać go w drodze demokra-
tycznych procedur25. Taka postawa opozycji jest w pewnym stopniu zrozumiała. 
Wyjaśnił ją Ligi Einaudi, przedstawiciel OPA wyznaczony do monitorowania po-
wyborczej sytuacji na Haiti. Według niego przeciwnicy Aristide’a byli świadomi, 
że w drodze demokratycznych wyborów nie są po prostu w stanie pokonać Fanmi 
Lavalas z racji ogromnego poparcia społecznego, jakim cieszyło się stronnictwo 
Aristide’a26. Niewątpliwie wielkim sukcesem CD okazało się przekonanie do swo-
ich racji zarówno OPA, jak i rządów Stanów Zjednoczonych, Kanady i Francji, 
czyli państw najbardziej zainteresowanych sytuacją na Haiti27. Było to zadanie 
o tyle łatwe, iż rządy te już od dłuższego czasu w najlepszym razie sceptycznie 
spoglądały na poczynania Aristide’a i Fanmi Lavalas. 

Druga administracja Aristide’a miała coraz mniej wspólnego z ideą demokra-
tyzacji państwa. Pojawiają się opinie określające działania Aristide’a jako takie, 
które zmierzały do imperialnej prezydentury czy wręcz do tak wielkiego skupie-
nia władzy w ręku prezydenta, iż można by mówić o monarchii prezydenckiej28. 
W niczym nie usprawiedliwia to jednak działań opozycji, które, jak widać, rów-
nież z demokracją miały niewiele wspólnego. Wynikało to z faktu, iż politycy, 
którzy mienili się bojownikami o demokrację, w rzeczywistości najbardziej bali 
się tego, co demokracja ze sobą niesie, a więc odpowiedzialności i kontrolowania 
władzy przez opozycję. Wynikało to z tego, iż polityka na Haiti zawsze postrzega-
na była jako gra o sumie zerowej, w której wygrana jednej opcji oznaczała całko-
wite zniszczenie drugiej strony. Celem opozycji nie było bowiem kontrolowanie 
czy wpływanie na sprawujących władzę, ale przede wszystkim wyeliminowanie 
tych, którzy aktualnie byli u władzy29. Jak widać, dotyczyło to niemal wszystkich 
podmiotów życia politycznego na Haiti. 

Wydaje się, iż po 2000 roku mało kto na Haiti uważał, że kryzys, w jakim zna-
lazło się państwo, można rozwiązać zgodnie z zasadami demokratycznymi. Nie-
ustępliwość CD powodowała, iż rządy Aristide’a coraz mocniej zmierzały w kie-
runku autorytarnym. Jednym z elementów sprawowania władzy stało się coraz 
wyraźniejsze zbliżenie prezydenta z gangami chimères. Ciężko jednoznacznie oce-
nić wzajemną zależność, jednak pewne jest, iż współpraca prezydenta z chimères 
była korzystna dla jednej i dla drugiej strony. Prezydent zyskiwał sojusznika, któ-

24 P. Hallward, Damming the Flood..., op. cit., s. 85.
25 M. Wucker, So Many Missteps, „World Policy Journal” 2004, vol. 21 (wiosna), s. 41.
26 P. Hallward, Damming the Flood..., op. cit., s. 87.
27 Ibidem, s. 79.
28 R. Fatton, Haiti’s Predatory Republic..., op. cit., s. 120.
29 A. Dupuy, Th e Prophet and Power, op. cit., s. 147.
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ry nie wahał się przed niczym w walce z przeciwnikami politycznymi, natomiast 
przywódcy i członkowie gangów zyskiwali swobodę działania. W tym samym 
czasie jednak także tak zwana demokratyczna opozycja szukała możliwości prze-
ciwstawienia się prezydentowi, stosując przemoc. Nie odrzucano też możliwości 
przejęcia władzy w drodze użycia siły. W rezultacie, kiedy Guy Philippe postano-
wił wrócić do kraju i odbudować swoją pozycję, część przywódców Konwergencji 
bez wahania poparła jego pomysł zbrojnego odsunięcia Aristide’a od władzy. Na 
początku lutego przekroczył on granicę haitańsko-dominikańską i na czele kilku-
setosobowego oddziału składającego się z byłych członków Haitańskich Sił Zbroj-
nych oraz szwadronów śmierci spod znaku FRAPH ruszył w kierunku stolicy. 
Kraj pogrążył się w całkowitym chaosie, a główną rolę zaczęły odgrywać zbrojne 
gangi, które walczyły po jednej i drugiej stronie. Dnia 28 lutego Aristide zdecydo-
wał się opuścić kraj. 

Przedstawiona analiza wydarzeń, jakie miały miejsce na Haiti na przełomie 
XX i XXI wieku, pokazuje, iż uprawnione wydaje się twierdzenie, że demokracja 
nie stanowiła „jedynej gry w mieście” w trakcie politycznych przemian, jakie od-
bywały się w tym państwie. Można nawet stwierdzić, że także te podmioty, które 
na początku walczyły o realizację procesu demokratyzacji, z czasem również ode-
szły od swych pierwotnych założeń. Jakie zatem można znaleźć czynniki destabi-
lizujące sytuację na Haiti w tym okresie? Niewątpliwie siły zbrojne oraz powiąza-
ne z nimi szwadrony śmierci i oddziały paramilitarne, które mając często swoje 
korzenie w okresie reżimu Duvalierów, nigdy nie zrezygnowały z angażowania się 
w życie polityczne i stosowania w tym celu przemocy. W podobny sposób desta-
bilizują państwo gangi, których głównym celem nie jest walka o władzę, ale które 
są wykorzystywane w tej walce. Najsmutniejsza jednak jest chyba konstatacja, iż 
siły polityczne, które głoszą idee demokratyczne, swym działaniem całkowicie 
tym ideom przeczą. Jean-Bertrand Aristide, którego zasług w walce o wolność 
i poprawę losu społeczeństwa haitańskiego nie sposób kwestionować, w chwili 
sprawowania władzy niezwykle często sięgał po mechanizmy nieakceptowalne 
w systemach demokratycznych, destabilizując tym samym sytuację w państwie 
i wbijając gwóźdź do trumny procesowi demokratyzacji. Trudno też ocenić po-
stawę opozycji w latach 2000–2004 jako zgodną z zasadami demokratycznymi 
i pomagającą wydobyć państwo z zapaści, w jakiej się znajdowało. Warto dodać, 
iż także postawa Stanów Zjednoczonych, które w okresie prezydentury Billa Clin-
tona poświęcały sporo miejsca wydarzeniom na Haiti, nie może być oceniana jako 
czynnik stabilizujący sytuację w tym regionie. Jest to jednak temat, który wymaga 
osobnej analizy, więc nie będzie rozwijany w tym miejscu. Pozostaje pytaniem ot-
wartym, czy w warunkach, jakie panowały na Haiti w latach dziewięćdziesiątych 
XX wieku i na początku nowego stulecia, demokracja mogła zapuścić korzenie. 
O ile z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że proces demokraty-
zacji do dziś by się pewnie nie zakończył, o tyle jednak w sytuacji, gdyby wszyscy 
najważniejsi aktorzy życia politycznego uznali zasady demokratyczne za „jedyną 
grę w mieście”, proces ten nie załamałby się. Demokracja bowiem opiera się na 
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pewnych kluczowych wartościach i zasadach, które akceptowane są przez wszyst-
kich uczestników życia politycznego30. Uprawnione wydaje się zatem twierdzenie, 
iż Haiti stanowi przykład państwa upadłego, w którym proces demokratyzacji zo-
stał zdławiony już na samym początku.

Democratization vs. state failure: destabilizing factors of the political situation 

in Haiti

For thirty years Haiti has been governed by the Duvalier family. François Duvalier created one of the most re-

pressive regimes in the Western Hemisphere. But also before his seizure of power in 1956 Haiti was governed by 

dictators and there was no longer periods of democratic rule. After Jean-Claude Duvalier’s fall there were plenty 

of coups. In this situation, the fi rst free elections that were held in 1990 were recognized by some observers the 

fi rst step toward democratization in Haiti. There were hopes that the rules of democratic governance could be 

recognized by all political actors in the country.

The article is an attempt of analysis of the political situation in Haiti after the electoral victory of Jean-Ber-

trand Aristide in 1990 in the context of the democratization process. Today Haiti is often described as an example 

of failed state. There is no doubt that one of the basic causes of political crisis in that country is the fact that there 

are several political actors that do not accept democratic rules as fundamental ones. They renounce democratic 

forms of political competition and broadly accept other means of political rivalry. The author examines the role 

and impact of such actors of Haitian political life as Haitian Arm Forces, gangs, death squads and political actors 

that used to use undemocratic means of political competition.

30 A.P. Maginot, Haiti: Problems of Democracy in an Authoritarian Soft  State, „Journal of Inter-
-American Studies and World Aff airs” 1986/1987, vol. 28, s. 93.


