
Karol Derwich

Problem dysfunkcyjności państw w rejonie Ameryki 
Łacińskiej i Karaibów na przykładach Haiti,

Kolumbii i Meksyku

Problem dysfunkcyjności państw w regionie Ameryki Łacińskiej i Karaibów wy-
stępuje w znacznie mniejszym stopniu niż na kontynencie afrykańskim czy azja-
tyckim, byłoby jednak ogromnym nadużyciem stwierdzenie, że zachodnia pół-
kula jest wolna od tego zjawiska. Nie trzeba przywoływać tutaj różnego rodzaju 
rankingów i zestawień, żeby dostrzec, iż w wielu krajach Latynoameryki oraz re-
gionu Karaibów istnieją bardzo poważne problemy w funkcjonowaniu instytucji 
państwa. Przez szereg lat sztandarowym przykładem państwa upadłego w tej czę-
ści świata była Kolumbia. Dziś, w dużej mierze na skutek informacji medialnych, 
w których dominują doniesienia o kolejnych ofi arach walk karteli narkotykowych, 
coraz częściej jako przykład państwa dysfunkcyjnego wymienia się Meksyk. Żeby 
jednak przedstawić skalę problemu upadłości państw w regionie Ameryki Łaciń-
skiej i Karaibów, należy sięgnąć po raporty sporządzone przez instytucje monito-
rujące to zjawisko. W Indeksie Państw Upadłych, przygotowywanym przez ośro-
dek badawczy Fund for Peace we współpracy z magazynem „Foreign Policy”, kraje 
latynoamerykańskie i karaibskie nie zajmują wprawdzie czołowych miejsc, co nie 
oznacza, że ich tam nie ma. W 2012 roku najwyżej sklasyfi kowanym państwem 
regionu w omawianym zestawieniu było Haiti, które znalazło się na 7. miejscu. 
Trzeba zwrócić uwagę, że zajęło ono znacznie wyższą lokatę niż w 2010 roku, 
kiedy to uplasowało się na 12. miejscu, ale poprawiło się o trzy pozycje względem 
roku 2011, kiedy to klasyfi kowane było jako piąte. Można przypuszczać, że awans 
Haiti w tym rankingu wynikał ze słabości w funkcjonowaniu państwa, jakie zo-
stały obnażone między innymi na skutek trzęsienia ziemi ze stycznia 2010 roku. 
Drugim najwyżej sklasyfi kowanym państwem latynoamerykańskim w 2012 roku 
jest Kolumbia, która spadła w rankingu dysfunkcyjności względem poprzednich 
lat z pozycji 44. w 2011 na 52. Warto zauważyć ogromny „skok”, jaki uczyniło to 
państwo w rankingu FSI w stosunku do pozycji zajmowanej w 2005 roku, gdy 
sklasyfi kowano je na 14. miejscu, czyli wśród krajów najbardziej dotkniętych 
upadłością. Kolejne miejsca w 2012 roku w rankingu FSI zajęły: Boliwia (62.), 
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Ekwador (67.), Nikaragua (69.), Gwatemala (70.), Honduras (75.), Wenezuela 
(82.), Salwador (93.), Dominikana (95.), Meksyk (98.), Peru (99.), Kuba (101.)1. 
Nie należy jednak podchodzić do tych danych ze zbyt dużym optymizmem, bo-
wiem według specjalistów z Fund for Peace państwa, które znalazły się w drugiej 
pięćdziesiątce, to kraje, w których sytuacja pod względem funkcjonowania insty-
tucji może budzić niepokój i wymaga szczególnej uwagi2.

Problem dysfunkcyjności państw w rejonie Ameryki Łacińskiej i Karaibów 
został w tym rozdziale omówiony w dwojaki sposób. W pierwszej części analizie 
została poddana sytuacja Haiti. Jest to kraj charakteryzujący się głęboką dysfunk-
cyjnością, podawany jako przykład państwa upadłego. Pod wieloma względami 
sytuacja Haiti nie odbiega od tej, która występuje w państwach Afryki Subsaha-
ryjskiej, dlatego do analizy tego przypadku zastosowano podobną strukturę jak 
w rozdziale omawiającym państwa tamtego obszaru.

Kolumbia i Meksyk stanowią przykłady państw dysfunkcyjnych znajdujących 
się w stanie kryzysu związanego z niezdolnością zapewnienia obywatelom bezpie-
czeństwa. Ograniczenie analizy problemu upadku państwowości w regionie Ame-
ryki Łacińskiej i Karaibów do trzech wymienionych tutaj przypadków nie oznacza 
bynajmniej, że problem ten nie dotyczy innych państw regionu. Specyfi ka Haiti, 
Kolumbii i Meksyku powoduje jednak, iż wydaje się uzasadnione poświęcenie 
im szczególnej uwagi. Trzeba przy tym pamiętać, że sytuacja w takich krajach jak 
Boliwia, Gwatemala, Ekwador, Honduras czy Nikaragua jest również trudna i nie 
jest przesądzone, jak będzie się rozwijać, tym bardziej że obserwacja bieżących 
wydarzeń w Gwatemali, Hondurasie i Boliwii nie napawa optymizmem.

Haiti – państwo upadłe

Sytuacja demografi czna

Kwestie demografi czne mają istotny wpływ na rozwój sytuacji politycznej, gospo-
darczej i społecznej Haiti. Według ostatnich dostępnych danych w 2009 roku Ha-
iti zamieszkiwało nieco ponad 10 milionów mieszkańców3. Oznacza to, że liczba 
mieszkańców zwiększyła się w ciągu 50 lat o ponad 100%. Średnia gęstość za-
ludnienia wynosiła w tym samym roku 361,5 osób na km2. Według raportu spe-
cjalistów z Organizacji Narodów Zjednoczonych wzrost demografi czny na Haiti 

1  Failed States Index 2012, Fund for Peace, http://ff p.statesindex.org/rankings-2012-sortable 
(dostęp: 3.01.2014).

2  W używanej na potrzeby rankingu terminologii państwa drugiej pięćdziesiątki znajdują się 
między tymi, w których sytuacja jest określana jako „warning”, a tymi, w których istniejącą sytuację 
przedstawia się jako „moderate”.

3  Źródło: http://data.un.org/Search.aspx?q=haiti (dostęp: 9.01.2013); http://www.iadb.org/da-
tagob/index.html (dostęp: 9.01.2013).
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w latach 2010–2015 ma wynosić 1,3%4. Należy zwrócić uwagę, iż społeczeństwo 
haitańskie jest społeczeństwem młodym, przy czym jest to cecha całego regionu 
Ameryki Łacińskiej i Karaibów, w którym odsetek ludzi młodych jest największy 
w świecie zaraz po Afryce. W 2010 roku 35,9% społeczeństwa haitańskiego sta-
nowiły osoby poniżej 15. roku życia, podczas gdy osoby w wieku powyżej 65 lat 
stanowiły zaledwie 4%. Nawet w regionie Karaibów w żadnym innym państwie 
wskaźnik ten nie jest tak wysoki (drugim najmłodszym państwem karaibskim jest 
Republika Dominikany, gdzie odsetek mieszkańców poniżej 15. roku życia wyno-
si 31%). W regionie Ameryki Środkowej wskaźnik ten jest wyższy tylko w Gwa-
temali (41%), natomiast na porównywalnym poziomie znajduje się w Belize, 
Salwadorze i Nikaragui5. Jak łatwo zauważyć, są to państwa borykające się z naj-
większymi problemami w rejonie Ameryki Łacińskiej. Jednocześnie Haiti notuje 
wysoki wskaźnik umieralności dzieci poniżej 15. roku życia, który kształtował się 
w 2012 roku na poziomie 76 zgonów na 1000 urodzeń6, podczas gdy średnia dla 
regionu Ameryki Łacińskiej i Karaibów wynosi 19 zgonów7.

Wysoki poziom wzrostu demografi cznego oraz młody wiek społeczeństwa hai-
tańskiego powodują typowe dla tego rodzaju sytuacji problemy. Przede wszystkim 
obserwuje się znaczny odpływ ludności z terenów wiejskich do miast. W 2010 
roku mieszkańcy miast stanowili już ponad połowę populacji haitańskiej. Na lata 
2010–2015 przewidywany jest dalszy przyrost liczby ludności mieszkającej w mia-
stach na średnim poziomie blisko 4% rocznie. Jednocześnie w tym samym czasie 
liczba mieszkańców terenów wiejskich będzie się zmniejszać o ponad 1,5% rocz-
nie. Wraz z rosnącą liczbą mieszkańców miast widoczny jest szybki rozwój dziel-
nic nędzy. Słabo rozwinięta gospodarka Haiti nie jest w stanie zapewnić miejsc 
pracy wszystkim, którzy migrują ze wsi do miast w nadziei na polepszenie swojej 
sytuacji materialnej. W rezultacie zdecydowana większość migrantów z terenów 
wiejskich zasila rozrastające się dzielnice slumsów w stolicy i innych miastach. 
W dalszej perspektywie niesie to ze sobą kolejne negatywne zjawiska, np. wzrost 
przestępczości czy bardzo niski poziom edukacji.

Problemy demografi czne Haiti przyczyniają się do narastania ruchów migra-
cyjnych o charakterze nie tylko wewnętrznym, ale również zewnętrznym. Duża 
część Haitańczyków usiłuje poprawić swoją sytuację, szukając pracy w sąsiedniej 
Dominikanie. Na przestrzeni lat można było obserwować napięcia, jakie wywoły-
wała migracja Haitańczyków do tego państwa, zwłaszcza na tereny przygranicz-
ne8. Wielu Haitańczyków decyduje się także na wyjazd do Stanów Zjednoczonych. 
W tym wypadku jednak przeszkodą są restrykcyjne przepisy imigracyjne rządu 

4  State of World Population Raport 2012, za: http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/
documents/publications/2012/EN_SWOP2012_Report_1.pdf (dostęp: 9.01.2013).

5  2011 World Population Data Sheet, za: http://www.prb.org/pdf11/2011population-data-
sheet_eng.pdf (dostęp: 9.01.2013).

6  Źródło: http://data.worldbank.org/indicator/SH.DYN.MORT (dostęp: 3.01.2014).
7  Źródło: http://www.childinfo.org/mortality_underfi ve.php (dostęp: 3.01.2014).
8  Zob. H.D. Alfonso, La frontera dominico-haitiana, Santo Domingo 2010.
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amerykańskiego. Zgodnie z ofi cjalnymi danymi w 2008 roku na terenie USA prze-
bywało ponad pół miliona Haitańczyków i liczba ta była wyraźnie większa w po-
równaniu do lat wcześniejszych (400 tysięcy w 2000 i nieco ponad 200 tysięcy 
w 1990 roku). Łatwo zaobserwować, że liczba emigrantów z Haiti zdecydowanie 
wzrosła w okresie, kiedy instytucja państwa ulegała systematycznemu rozkłado-
wi. Zdecydowana większość emigracji haitańskiej w USA mieszka na Florydzie 
(46%) oraz w Nowym Jorku (25%)9.

Z ruchami migracyjnymi zarówno o charakterze wewnętrznym, jak i ze-
wnętrznym związany jest też problem uchodźców. W przypadku Haiti nie ma on 
aż tak masowej skali, jak w przypadku dysfunkcyjnych państw Afryki Subsaha-
ryjskiej czy niektórych krajów w Azji. Dlatego uzasadnione wydaje się zwrócenie 
uwagi na ten element przy okazji omawiania problemów demografi cznych. W od-
różnieniu od większości dysfunkcyjnych oraz będących w stanie rozkładu państw 
afrykańskich na Haiti nie wybuchł żaden konfl ikt zbrojny. Zasadniczo czynniki 
zmuszające ludność do zmiany miejsca zamieszkania mają charakter ekonomicz-
ny. Nie można jednak jednoznacznie stwierdzić, że Haiti jest całkowicie wolne 
od tego typu zjawiska. W poprzednich dekadach zaobserwowano zdecydowane 
zwiększenie się liczby osób, które można było zakwalifi kować jako uchodźców, 
zwłaszcza w okresach pogłębiającej się destabilizacji sytuacji w państwie. Tak było 
na przykład po obaleniu prezydenta Jeana-Bertranda Aristide’a. Obecnie Wysoki 
Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR) szacuje licz-
bę uchodźców haitańskich na około 33,5 tysiąca osób. Liczba ta nie uwzględnia 
osób, wobec których toczy się już postępowanie o uznanie za uchodźców bądź 
postępowanie o udzielenie im azylu (około 7,5 tysiąca osób)10.

Skonfl iktowanie społeczeństwa

Od 1804 roku, kiedy to powstało niepodległe państwo haitańskie, toczyła się tam 
bezwzględna walka o władzę oraz dominację gospodarczą w kraju. Towarzyszy-
ły temu liczne konfl ikty rasowe, które niejednokrotnie przekładały się na walkę 
o charakterze politycznym i społecznym. Trzeba bowiem pamiętać, że Haiti mimo 
iż zdominowane przez ludność czarnoskórą, było wyraźnie podzielone między 
czarnoskórych potomków dawnych niewolników i Mulatów, którzy od czasu 
wybuchu walk o niepodległość dążyli do zapewnienia sobie roli społeczno-poli-
tycznej elity państwa. Niemal wszystkie konfl ikty, jakie pojawiały się w związku 
z rywalizacją o władzę i przywileje, przybierały formę zbrojną. Spośród 54 prezy-
dentów, którzy sprawowali władzę na Haiti, zaledwie dziewięciu dotrwało do koń-
ca swojej kadencji, pozostali natomiast zostali zamordowani, odsunięci od władzy 
w drodze zamachu bądź zmarli w trakcie sprawowania urzędu. W okresie między 

9  Center for Immigration Studies, http://www.cis.org/HaitianImmigrantFactSheet (dostęp: 
9.01.2013).

10  UNHCR Global Trends 2011, http://www.unhcr.org/4fd6f87f9.html (dostęp: 9.01.2013).

po obr.indd   106po obr indd 106 2015-02-06   11:54:192015-02-06 11:54:19



107

1806 a 1879 rokiem na Haiti wybuchło 69 rebelii i buntów przeciwko rządowi, 
a tylko w latach 1908–1915 aż 20 rebelii11. Przytoczone fakty prowadzą do zasad-
niczej konkluzji: instytucja państwa na Haiti od samego początku była niezwykle 
słaba. Pewnego rodzaju stabilizację udawało się zapewnić albo w wyniku obcej 
interwencji (jak to miało miejsce w latach 1915–1934), albo poprzez skupienie 
władzy w ręku sprawnie działającego dyktatora, który za pomocą rozbudowane-
go aparatu represji narzucał społeczeństwu swoją wolę. W rezultacie, kiedy tylko 
brakło tego rodzaju czynnika stabilizującego, państwo pogrążało się w chaosie 
i walkach wewnętrznych.

Swoistego rodzaju stabilizację udało się zaprowadzić na Haiti w 1957 roku, 
kiedy to władzę w państwie przejął François „Papa Doc” Duvalier, który za po-
mocą brutalnych represji ustanowił wieloletnią dyktaturę12. Od samego początku 
skoncentrował on swoje wysiłki na stworzeniu mechanizmów, które miały zabez-
pieczyć i umocnić jego rządy. Ponieważ instytucje państwowe były zbyt słabe i nie 
gwarantowały utrzymania władzy, Duvalier postanowił powołać, funkcjonujące 
całkowicie obok ofi cjalnych instytucji, oddziały zbrojne służące do tropienia i li-
kwidowania najmniejszych nawet oznak sprzeciwu. W ten sposób powstały Ton-
tons Macoutes – prywatne oddziały zbrojne Duvaliera, które działały obok istnie-
jących sił zbrojnych. Wskutek braku zaufania dyktatora do wojskowych, których 
traktował jako potencjalnych rywali do sprawowania władzy w państwie, dążył on 
do możliwie jak największej marginalizacji haitańskich sił zbrojnych13. Dla umoc-
nienia swej władzy wykorzystywał też wspomniane już konfl ikty rasowe istniejące 
w państwie, od samego początku dążąc do ograniczenia roli mulackiej elity. W ten 
sam sposób postępował jego syn, Jean-Claude Duvalier. Obawiając się o lojalność 
oddziałów, których nie był przecież twórcą, syn zmarłego w 1971 roku dyktatora 
postanowił odsunąć Tontons Macoutes na boczny tor, tworząc jednocześnie osob-
ne oddziały, tzw. Corps des Léopards. Po raz kolejny doszło więc do stworzenia 
doskonale wyszkolonych i uzbrojonych jednostek, które funkcjonowały równoleg-
le z oddziałami armii haitańskiej, jednak podległych bezpośrednio „Baby Doco-
wi”. Efektem było istnienie już dwóch organizacji paramilitarnych, gdyż młodszy 
Duvalier nigdy nie rozwiązał Macoutes. Biorąc pod uwagę ciągłe funkcjonowanie 
także tradycyjnych sił zbrojnych, trudno oprzeć się wrażeniu, że władza klanu 
Duvalierów opierała się głównie na rozbudowanym aparacie represji i przemocy. 
Powstałe wówczas oddziały paramilitarne do dziś odgrywają istotną rolę w pań-
stwie i w dużej mierze są odpowiedzialne za destabilizację sytuacji wewnętrznej 

11  Na temat interwencji amerykańskiej na Haiti w 1915 roku zob. m.in.: R. Kłosowicz, U.S. Ma-
rines jako narzędzie polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kraków 2008, s. 116–136.

12  Na temat rządów François Duvaliera i jego syna Jeana-Claude’a Duvaliera zob. m.in.:
A. Wilentz, Th e Rainy Season: Haiti since Duvalier, New York 1989; J. Marquis, Papa Doc: Portrait of 
a Haitian Tyrant, 1907–1971, Kingston 2007; P.R. Girard, Paradise Lost: Haiti’s Tumultuous Journey 
from Pearl of the Caribbean to Th ird World Hot Spot, New York 2005.

13  H. Pierre, Haiti, Rising Flames from Burning Ashes: Haiti the Phoenix, Lanham–Boulder–New 
York 2006, s. 108.
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w kraju, czego wiele przykładów można znaleźć w kolejnych latach po obaleniu 
Duvalierów.

Kiedy Jean-Claude Duvalier opuszczał Haiti, pojawiła się nadzieja, że państwo 
to z czasem będzie w stanie sprawnie funkcjonować bez konieczności sięgania 
po represje. Druga połowa lat 80. XX wieku była okresem, w którym również 
do regionu Ameryki Łacińskiej i Karaibów dotarła fala demokratyzacji, a w jej 
rezultacie w wielu państwach zaczęto wprowadzać zasady systemu demokratycz-
nego. Bardzo szybko jednak okazało się, że Haiti absolutnie nie jest na tego ro-
dzaju zmianę gotowe. Wynikało to z kilku powodów. Upadek reżimu Duvalierów 
sprawił, iż tłumiona do tej pory chęć przejęcia władzy doprowadziła do zaciętej 
rywalizacji między różnymi grupami haitańskich elit. Duża część społeczeństwa, 
która do tej pory była całkowicie wykluczona z udziału w życiu publicznym, za-
częła domagać się poszanowania swoich praw, a co za tym idzie – demokratyzacji 
systemu politycznego, co z kolei stanowiło zagrożenie dla dotychczasowych elit 
politycznych i ekonomicznych. Trudny do przewidzenia rozwój wypadków za-
grażał również współpracownikom dawnego reżimu, gdyż nie można było wyklu-
czyć, że władzę przejmą środowiska żądne rewanżu i zemsty na dawnych opraw-
cach. Swoją rolę w postępującym rozpadzie państwowości haitańskiej w drugiej 
połowie lat 80. odgrywali też dawni członkowie Tontons Macoutes. W zasadzie 
stali się oni armią najemników walczących po stronie tych, którzy byli w stanie 
zapewnić im bądź bezpieczeństwo, bądź źródło dochodów. W efekcie państwo 
pogrążyło się w chaosie, jaki znany był Haitańczykom z wcześniejszych okresów. 
Między 1986 a 1990 rokiem na Haiti rządziły cztery junty wojskowe, a we wszyst-
kich dominującą pozycję zdobyli dawni współpracownicy Duvalierów. Narodo-
wa Rada Rządząca (Conseil National de Gouvernement – CNG) przejęła władzę 
zaraz po wyjeździe „Baby Doca” z kraju. Mimo podejmowanych przez nią prób 
zdystansowania się od poprzedniego reżimu (między innymi poprzez uwolnienie 
więźniów politycznych, zmiany w konstytucji, formalne zlikwidowanie oddziałów 
Macoutes) trudno oprzeć się wrażeniu, że w praktyce sytuacja na Haiti w okresie 
1986–1990 niewiele się zmieniła i można ją było określić mianem „duvalieryzmu 
bez Duvaliera”. Zaplanowane na 29 listopada wybory od początku były sabotowa-
ne zarówno przez CNG, jak i inne postduvalierowskie środowiska. Zapis w nowej 
konstytucji, który zakazywał współpracownikom reżimu Duvalierów sprawo-
wania władzy w ciągu najbliższych 10 lat, szybko okazał się zwykłym frazesem. 
Kraj zalała fala przemocy i terroru. Również w dniu głosowania doszło do ata-
ków Tontons Macoutes i żołnierzy haitańskich sił zbrojnych na lokale wyborcze, 
w wyniku których kilkadziesiąt osób zostało zabitych. Przewodniczący CNG 
wykorzystał to do unieważnienia wyborów14. Kolejne wybory przypadające na 
początek 1988 roku były całkowicie niewiarygodne – przede wszystkim z tego 
powodu, że kontrolę nad ich przygotowaniem i przebiegiem miały sprawować 

14  A. Dupuy, Haiti in the New World Order: Th e Limits of the Democratic Revolution, Boulder 
1997, s. 57.
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organy bezpośrednio związane z CNG. W ten sposób postduvalieryści zyskali 
pewność, że elekcja nie przyniesie niespodziewanych rezultatów, a prezydentem 
zostanie tylko odpowiadający im kandydat. Ostatecznie wybrano Lesliego Mani-
gata, jednak po tym, jak podjął on próbę zdymisjonowania kilku dowódców woj-
skowych, generał Henri Namphy dokonał zamachu i ponownie przejął władzę15. 
Podobnie jak poprzednio zasadniczą cechą jego rządów była niczym nieograni-
czona przemoc. Jednocześnie Namphy – mimo formalnej likwidacji – w dalszym 
ciągu utrzymywał oddziały Macoutes, które były w dużej mierze odpowiedzialne 
za niezliczone przypadki łamania praw człowieka i represje. We wrześniu jego 
rząd został obalony, a na czele nowej junty rządzącej stanął generał Prosper Avril. 
Z punktu widzenia funkcjonowania instytucji państwa wydarzenia, jakie nastę-
powały na Haiti w tym czasie, świadczyły o tym, że uległo ono całkowitemu roz-
kładowi. Nie dość, że nie funkcjonowały niezbędne instytucje, to dodatkowo elity 
sprawujące władzę dążyły do jak największego osłabienia państwa, przy jedno-
czesnym zwiększaniu roli podmiotów pozapaństwowych w rodzaju Macoutes czy 
innych oddziałów paramilitarnych. Można stwierdzić, że jedyną w miarę spraw-
nie działającą instytucją państwową była armia, nie wykazywała ona jednak zain-
teresowania realizowaniem podstawowego celu sił zbrojnych każdego państwa – 
stania na straży niepodległości, była za to całkowicie pochłonięta wewnętrznymi 
walkami politycznymi. W rezultacie Haiti stało się areną starć między różnymi 
grupami rywalizującymi o władzę. W tym celu wykorzystywane były zarówno 
instytucje państwowe, jak i szereg podmiotów pozapaństwowych, które w swych 
działaniach najczęściej sięgały po przemoc. Chaos i całkowity upadek instytucji 
państwa na Haiti sprawił, że niezwykle trudne było dążenie do budowy systemu 
demokratycznego. Nie oznaczało to jednak braku środowisk, które właśnie taki 
cel sobie stawiały. Kluczem do sukcesu było pojawienie się charyzmatycznego li-
dera demokratycznej opozycji, który zapoczątkował tworzenie się społeczeństwa 
obywatelskiego na Haiti – księdza Jeana-Bertranda Aristide’a. W swych licznych 
wystąpieniach Aristide koncentrował się na dążeniu do ustanowienia w państwie 
systemu demokratycznego oraz likwidacji nierówności społecznych, chcąc popra-
wić sytuację materialną najuboższych mieszkańców Haiti16. Jego rosnąca aktyw-
ność polityczna zaowocowała stworzeniem ruchu, który miał dążyć do odsunięcia 
od władzy neoduvalierystów17. Popularność zdobyta dzięki działalności na rzecz 
biednych stała się tak wielka, że w 1990 roku podjął on decyzję o starcie w wybo-
rach prezydenckich. W dużym stopniu fakt ten sprawił, że wzięła w nich udział 
zdecydowana większość uprawnionych do głosowania, a frekwencja sięgnęła 

15  A. Wiletnz, Th e Rainy Season…, op. cit., s. 335–338.
16  Na temat poglądów politycznych i społecznych Jeana-Bertranda Aristide’a zob.: J.-B. Aris-

tide, In the Parish of the Poor: Writings from Haiti, New York 1991; idem, Aristide: An Autobiography, 
New York 1993; A.A. 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.

17  W języku kreolskim, którym mówi większa część społeczeństwa haitańskiego, zwłaszcza zaś 
biedota, Ti Kominotés Légliz lub Ti Légliz.
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80%. Niewątpliwie 16 grudnia 1990 roku przeszedł do historii państwa haitań-
skiego jako dzień, w którym obywatele Haiti po raz pierwszy wybrali prezyden-
ta w wolnych wyborach. Aristide wygrał zdecydowanie, zdobywając ponad 67% 
głosów, kolejny z kandydatów – Marc Bazin – uzyskał zaledwie 14%18. Znaczenie 
wyborów z 1990 roku wykracza poza fakt wybrania Aristide’a na urząd prezyden-
ta, wraz z tymi wyborami skończył się bowiem na Haiti czas wykluczenia dużej 
części społeczeństwa z udziału w życiu politycznym. Społeczeństwo haitańskie 
w praktyce uzyskało jedno z najważniejszych praw przysługujących obywatelom 
państw demokratycznych, a mianowicie prawo wybierania swych reprezentan-
tów sprawujących władzę w ich imieniu. Z prawa tego większość Haitańczyków 
korzystała przy okazji kolejnych wyborów w 1995, 2000, 2006 i 2010 roku. Co 
oczywiste, nie wszyscy byli zadowoleni z wyników wyborów z 1990 roku. Przede 
wszystkim ci, którzy współpracowali z reżimem Duvalierów, lękali się, że wraz 
z objęciem prezydentury przez Aristide’a nadejdzie czas rozliczeń winnych re-
presji z poprzednich lat19. Również elity gospodarcze patrzyły z niepokojem na 
wybór Aristide’a, który nie krył nigdy swoich lewicowych poglądów, silnie inspi-
rowanych teologią wyzwolenia. Przedstawiciele tych elit obawiali się odgrywania 
coraz większej roli przez warstwy najuboższe20.

Jednym z zasadniczych problemów w procesie budowania państwowości 
haitańskiej zawsze była kwestia rywalizacji elit. Rywalizacja polityczna bowiem 
postrzegana jest wyłącznie w kategoriach zwycięstwa, które oznacza całkowitą 
klęskę przeciwników, a cały proces sprawowania rządów podporządkowany jest 
tylko jednemu celowi – przejęciu i utrzymaniu się przy władzy za wszelką cenę. 
Porażka w rywalizacji politycznej oznacza niebezpieczeństwo zniknięcia z życia 
politycznego i odsunięcia od wszelkich przywilejów, które mogą stać się udziałem 
grupy rządzącej.

Jest jednym z wielu paradoksów Haiti, że ten, który w początkach swej aktyw-
ności politycznej postrzegany był jako symbol walki o wartości demokratyczne 
i głosił konieczność stworzenia państwa funkcjonującego na podstawie takich 
właśnie zasad, stał się z czasem symbolem destabilizacji, chaosu i niewątpliwie 
przyczynił się do pogłębienia rozkładu haitańskiej państwowości.

Aristide opuścił Haiti 28 lutego 2004 roku, jednak działania paramilitarnych 
oddziałów mających doprowadzić do jego upadku można było obserwować już 
od 2001 roku. Wielokrotnie dochodziło wówczas do starć tych oddziałów z gan-
gami chimères będącymi zbrojnym ramieniem prezydenta Aristide’a. W 2003 
roku coraz częściej regularne ataki przeprowadzały zbrojne grupy składające się 
z byłych członków haitańskiego wojska, Tontons Macoutes oraz Rewolucyjnego 
Frontu na rzecz Rozwoju i Postępu Haiti (Front Révolutionnaire pour l’Avance-

18  P. Hallward, Damming the Flood: Haiti, Aristide, and the Politics of Containment, London–
New York 2007, s. 32.

19  Ibidem, s. 33.
20  A. Dupuy, Th e Prophet and Power: Jean-Bertrand Aristide, the International Community and 

Haiti, Lanham–Boulder–New York 2007, s. 121.
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ment et le Progrès Haitien – FRAPH), a w tym czasie skupionych w anty-
aristide’owskiej organizacji Front na rzecz Wyzwolenia Narodowego i Odbudo-
wy (Front pour la Libération et la Reconstruction Nationales – FLRN). Ataki 
te dokonywane były na posterunki policji, placówki Fanmi Lavalas stanowiącej 
polityczne zaplecze Aristide’a oraz na siedziby instytucji państwowych. Miały 
na celu całkowite zdestabilizowanie państwa i pokazanie, że prezydent Aristide 
nie panuje nad sytuacją. 10 lutego 2004 roku wybuch otwartej rebelii przeciw-
ko Aristide’owi ogłosił Guy Phillipe, były ofi cer sił zbrojnych i jeden z liderów 
środowisk postduvalierowskich, który w tym dniu wkroczył do Haiti z Domi-
nikany na czele kilkudziesięcioosobowego oddziału21. Klęska Aristide’a w kon-
frontacji ze zbrojną rebelią zorganizowanych oddziałów, które dzięki sojuszowi 
byłych wojskowych i elit gospodarczych kraju były również dobrze uzbrojone, 
była tylko kwestią czasu. W 2004 roku nagminnym procederem było przechodze-
nie policjantów na stronę antyprezydenckich oddziałów. Odsunięcie od władzy 
Aristide’a w żaden sposób nie poprawiło sytuacji na Haiti. Można za to znaleźć 
wiele podobieństw do wydarzeń z 1991 roku, kiedy to zamachu dokonał Raoul 
Cédras. Zasadniczym celem nowych władz stało się ugruntowanie swojej pozy-
cji poprzez likwidację wszystkiego, co było związane z poprzednim prezydentem. 
Represje w oczywisty sposób dotknęły członków i współpracowników Fanmi La-
valas. Nowa ekipa z wielkim rozmachem rozpoczęła także likwidację programów 
rządowych dających zatrudnienie najbiedniejszym Haitańczykom oraz oferują-
cym, i tak niewystarczającą, pomoc. Zamykano fabryki bądź znacząco ogranicza-
no w nich zatrudnienie. Zwycięstwo przeciwników Aristide’a, zgodnie z „tradycją” 
haitańskiego życia politycznego, musiało zakończyć się całkowitą likwidacją jego 
zwolenników. Zwycięzcy zupełnie nie przykładali wagi do odbudowy państwa, 
nie zależało im też na budowaniu systemu demokratycznego, gdyż doskonale zda-
wali sobie sprawę, że w wolnych wyborach sukces odniosą ich przeciwnicy. Pod 
względem gospodarczym całkowicie zmarnowana została szansa, jaką stworzyło 
odblokowanie pomocy gospodarczej dla Haiti po obaleniu Aristide’a.

Stopień wypełniania funkcji przez państwo

Trudno sobie wyobrazić, by państwo funkcjonujące w warunkach nieustannego 
konfl iktu między poszczególnymi elitami i ich zwolennikami mogło należycie 
wypełniać swoje zadania. Instytucje państwowe nie są wówczas w stanie reali-
zować funkcji, do których zostały powołane. W tym zakresie Haiti nie różni się 
od omawianych już wyżej upadłych państw Afryki Subsaharyjskiej. Najbardziej 
drastycznym przykładem słabości państwa jest niezdolność utrzymania mono-
polu na stosowanie siły. Skutkiem tego jest istnienie licznych podmiotów nie-
państwowych, które realizują swoje cele, stosując przemoc i siłę. Prowadzi to do 

21  P. Hallward, Damming the Flood…, op. cit., s. 200–226.
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wielu konfl iktów i skutecznie destabilizuje sytuację wewnętrzną, uniemożliwiając 
w większości przypadków pełnienie swych funkcji przez instytucje państwowe.

Obok zapewnienia bezpieczeństwa swoim obywatelom poprzez skuteczne 
utrzymanie monopolu na stosowanie siły do podstawowych zadań państwa nale-
ży między innymi zagwarantowanie powszechnego dostępu do edukacji i służby 
zdrowia na poziomie podstawowym. Tymczasem zaledwie nieco ponad 51% do-
rosłej ludności Haiti umie czytać i pisać. Jest to wskaźnik znacznie poniżej śred-
niej dla regionu, która według danych Międzyamerykańskiego Banku Rozwoju 
(Inter-American Development Bank – IADB) kształtuje się na poziomie 87,5%22.

Dysfunkcyjność instytucji państwa została w drastyczny sposób obnażona 
w wyniku tragicznego trzęsienia ziemi, jakie nawiedziło Haiti w styczniu 2010 
roku, oraz w kolejnych latach, kiedy to władze państwowe zupełnie nie potrafi -
ły poradzić sobie ze skutkami kataklizmu, mimo istotnej pomocy społeczności 
międzynarodowej. Problemem, który najłatwiej zauważyć, jest kwestia zapewnie-
nia schronienia osobom, które w wyniku kataklizmu straciły swoje domy. Nie-
szczęście to dotknęło kilkaset tysięcy mieszkańców, z których większość uloko-
wano w tymczasowych obozach. Jednak na początku 2013 roku, czyli trzy lata po 
trzęsieniu, w tego rodzaju obozowiskach w dalszym ciągu żyło blisko 350 tysię-
cy ludzi23. Władze państwowe nie są w stanie opracować programu zapewnienia 
mieszkań ofi arom kataklizmu, nie potrafi ą też wykorzystać pomocy, która choć 
w pewnym stopniu pozwoliłaby na poprawę sytuacji. Duży obszar stolicy, zwany 
„Większym Port-au-Prince”, wciąż jest zdominowany przez budynki uszkodzone 
w trakcie kataklizmu, które w dużej mierze nie nadają się do zamieszkania. Do 
rangi symbolu urósł już widok wciąż nieodbudowanego ze zniszczeń Pałacu Na-
rodowego24.

Dysfunkcyjność państwa haitańskiego można również obserwować w kontekś-
cie okresowych, gwałtownych wzrostów liczby zachorowań na cholerę. Wzrost 
zachorowalności na tę chorobę zaczął się w niespełna rok po trzęsieniu ziemi 
ze stycznia 2010 roku. Warto podkreślić, że na Haiti ostatnia epidemia cholery 
pojawiła się około stu lat temu. W kwietniu 2011 roku odnotowano tam blisko 
300 tysięcy zidentyfi kowanych przypadków zachorowań, z czego prawie 5 tysięcy 
zakończyło się śmiercią25. Państwo nie potrafi ło zapobiec przyczynom wywołu-
jącym tę chorobę, a więc zapewnić swoim obywatelom dostępu do czystej wody 

22  Zob. http://www.iadb.org/datagob/index.html (dostęp: 13.02.2012).
23  Th ree Years aft er Haiti Earthquake Loss of Hope, Desperation, „Miami Herald”, 9.01.2013, za: 

http://www.miamiherald.com/2013/01/08/3173715/three-years-aft er-haiti-earthquake.html (dostęp: 
10.10.2013).

24  D. Sontag, Years aft er Haiti’s Quake, Safe Housing Is a Dream for Many, „New York Times”, 
15.08.2012, za: http://www.nytimes.com/2012/08/16/world/americas/years-aft er-haiti-quake-safe-
housing-is-dream-for-multitudes.html?_r=0 (dostęp: 10.01.2013).

25  Haiti. PAHO/WHO Technical Cooperation Program 2010-2011, http://new.paho.org/hai/in-
dex2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=949&Itemid=249 (dostęp: 9.01.2013).
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oraz odpowiednich warunków sanitarnych, a jednocześnie nie było w stanie sku-
tecznie walczyć z gwałtownym wzrostem zachorowalności.

Siły zbrojne i policyjne

W przypadku Haiti, podobnie jak innych państw, które są określane jako upadłe, 
istotną rolę odgrywają siły zbrojne i różnego rodzaju organizacje paramilitarne. 
Od czasu utworzenia przez „Papa Doca” oddziałów Tontons Macoutes oddziały 
paramilitarne miały stanowić alternatywę i zabezpieczenie dyktatora przed ewen-
tualnym buntem i próbami przejęcia władzy przez wojskowych. Po obaleniu dyk-
tatury Duvalierów członkowie tych oddziałów albo zasilili struktury sił zbrojnych 
lub policyjnych, albo kontynuowali swoją działalność jako prywatne oddziały 
przedstawicieli części dawnych elit polityczno-gospodarczych.

Po przejęciu władzy przez Raoula Cédrasa w 1991 roku powstała kolejna or-
ganizacja, której celem była walka z wszelkimi przejawami sympatii i poparcia 
dla Aristide’a – Rewolucyjny Front na rzecz Rozwoju i Postępu Haiti (FRAPH). 
Formalnie organizacja ta funkcjonowała jako ruch polityczny, ale w praktyce był 
to jeden z najbardziej brutalnych szwadronów śmierci, jakie działały na Haiti po 
obaleniu reżimu Duvalierów. Na jego czele stanął były ofi cer armii haitańskiej i je-
den z przywódców Macoutes. Zasłynął on między innymi masakrą zwolenników 
Aristide’a w jednej z dzielnic miasta Gonaïves26. Działalność FRAPH doskonale 
obrazuje to, jak wyglądał okres sprawowania władzy na Haiti przez juntę Cédrasa. 
Ogromna rola, jaką w państwie odgrywały siły zbrojne, ich powiązanie z daw-
nymi elitami, zaangażowanie w walkę polityczną i w zdecydowanej większości 
jawnie wroga wobec Aristide’a postawa spowodowały, że po powrocie na urząd 
prezydenta postanowił on rozwiązać Haitańskie Siły Zbrojne (Forces Armées 
d’Haïti – FAdH). Decyzja o tym zapadła w lutym 1995 roku, nie rozwiązała ona 
jednak problemu funkcjonowania oddziałów zbrojnych w życiu politycznym27. 
Nie tylko dawne elity oraz przeciwnicy Aristide’a uciekali się w swej walce o wła-
dzę do przemocy. Sam Aristide również sięgnął po zbrojną formę walki. Nie mia-
ło to wprawdzie tak sformalizowanego charakteru jak w przypadku środowisk 
postduvalierowskich i ich współpracy z oddziałami paramilitarnymi, ale nie ule-
ga dzisiaj najmniejszej wątpliwości, że Aristide dysponował swoimi „oddziałami 
zbrojnymi”. Taką bowiem rolę spełniały gangi, które coraz częściej wykorzystywał 
do walki z przeciwnikami politycznymi. W ten sposób powrócił on do fatalnej 
tradycji haitańskiego życia politycznego, jaką było tworzenie prywatnych armii 
w celu utrzymania się przy władzy28. Co prawda trudno o dowody formalnej 

26  M. Deibert, Notes from the Last Testament:  Th e Struggle for Haiti, New York–Toronto–Lon-
don 2005, s. 40–41.

27  I.P. Stotzky, On the Promise and Perils of Democracy in Haiti, „Th e University of Miami Inter-
-American Law Review”, vol. 29, jesień–zima 1997/1998, s. 11.

28  P. Hallward, Damming the Flood…, op. cit., s. 161.

Problem dysfunkcyjności państw w rejonie Ameryki Łacińskiej i Karaibów...

po obr.indd   113po obr indd 113 2015-02-06   11:54:192015-02-06 11:54:19



Karol Derwich114

współpracy prezydenta z gangami, jednak fakt, że niemal żaden przypadek zabój-
stwa politycznego bądź innej formy przemocy, za którą stały chimères, nie docze-
kał się w okresie prezydentury Aristide’a wyjaśnienia i ukarania winnych, pozwala 
przypuszczać, że taka współpraca miała miejsce.

Złe rządy

Wraz z dojściem do władzy Jeana-Bertranda Aristide’a pojawiły się nadzieje 
na poprawę sytuacji wewnętrznej na Haiti. Przede wszystkim było to związane 
z aspiracjami nowego prezydenta w zakresie demokratyzacji systemu politycz-
nego oraz polepszenia funkcjonowania instytucji państwa haitańskiego. Aristide 
nie dokonał jednak w tym względzie istotnych reform, a wręcz można zaryzyko-
wać stwierdzenie, że okres jego rządów, zwłaszcza po tym jak powrócił do władzy 
w 1994 roku, to czas, kiedy upadek instytucji państwowych na Haiti pogłębiał się. 
Świadczy o tym chociażby fakt, że zdecydowanie odżegnywał się on od idei stwo-
rzenia sprawnie funkcjonującej partii politycznej, która stanowiłaby jego zaplecze 
polityczne. Od samego początku polegał na masach najbiedniejszych obywate-
li, dla których stał się symbolem walki nie tylko o ideę demokracji, ale przede 
wszystkim o lepsze warunki życia. Niezadowolenie, a jednocześnie obawy przed 
dalszym sprawowaniem władzy przez Aristide’a sprawiły, że jeszcze we wrześniu 
1991 roku został on obalony przez wojskowych. Zamach stanu z 30 września, któ-
ry doprowadził do jego upadku, był rezultatem tradycyjnej dla życia politycznego 
Haiti walki o władzę między ścierającymi się stronnictwami. Z jednej strony znaj-
dował się demokratycznie wybrany prezydent, cieszący się poparciem ogromnej 
rzeszy najbiedniejszych mieszkańców kraju, ale pozbawiony zorganizowanego 
zaplecza politycznego, większości w parlamencie i kontroli nad siłami zbrojnymi, 
z drugiej zaś konsolidująca się elita gospodarcza i środowiska postduvalierowskie 
ściśle związane z armią i oddziałami paramilitarnymi, których głównym celem 
było nie dopuścić do utraty swoich wpływów w państwie, a co za tym idzie – za-
blokować proces demokratyzacji29. Przejęcie władzy przez te środowiska oznacza-
ło dla Haiti kolejny krok w kierunku rozkładu i upadku państwowości. Stanowiło 
demonstrację niechęci do zmian, przywiązania do antysystemowych metod walki 
politycznej, w której liczy się tylko cel, natomiast metody i środki stosowane do 
jego osiągnięcia są całkowicie nieistotne.

W okresie prezydentury Aristide’a można także zaobserwować wzrastające 
powiązanie instytucji państwowych z działaniami przestępczości zorganizowa-
nej. Haiti na przełomie XX i XXI wieku zaczęło odgrywać coraz większą rolę 
jako punkt tranzytowy w przemycie narkotyków z Ameryki Łacińskiej do Sta-
nów Zjednoczonych. W okresie rządów Aristide’a pokusie tej nie oparło się wielu 
spośród jego współpracowników. Narkobiznes stał się też źródłem dochodu dla 

29  A. Dupuy, Th e Prophet and Power…, op. cit., s. 87.
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sporej grupy ofi cerów policji haitańskiej, którą w 1995 roku stworzył Aristide, by 
zastąpiła, będące ostoją duvalieryzmu i symbolem prześladowań, siły zbrojne30.

Nieumiejętność oraz niechęć polityków haitańskich do rozwiązywania real-
nych problemów, z jakimi boryka się zarówno instytucja państwa, jak i społe-
czeństwo Haiti, doprowadziły do sytuacji, w której obywatele niemal całkowicie 
stracili zaufanie do rządzących. Według Global Competitiveness Report 2012–2013 
zaufanie obywateli do polityków jest na bardzo niskim poziomie. W skali od 1 do 
7 punktów Haiti uzyskało 1,5 punktu i uplasowało się na 144. miejscu – ostatnim 
sklasyfi kowanym. Równie dramatycznie wypadło pod względem oceny nieza-
leżności sądownictwa. Posługując się tą samą skalą, na pytanie, w jakim stopniu 
sędziowie są wolni od nacisków, Haiti uzyskało notę 1,8. Niżej znalazły się tyl-
ko Burundi i Wenezuela31. Także poziom korupcji jest jednym z najwyższych na 
świecie. Według raportu Transparency International z 2012 roku pod względem 
korupcji Haiti zajmuje 165. pozycję w rankingu liczącym 177 państw, uzyskując 
zaledwie 19 punktów na 100 możliwych32.

Tych kilka wskaźników pokazuje wyraźnie nie tylko stopień rozkładu insty-
tucji państwowych na Haiti, ale również skalę problemu, z jakim boryka się ten 
kraj. Jest to o tyle skomplikowane, że Haiti to przykład państwa, które w swej 
historii w zasadzie nigdy nie miało dłuższego okresu stabilnych rządów. Niemal 
wszyscy przywódcy, którzy sprawowali tu władzę, byli skoncentrowani wyłącznie 
na jej utrzymaniu za wszelką cenę. Ponieważ procedury demokratyczne praktycz-
nie nigdy tutaj nie obowiązywały, mało kto zabiegał o poparcie społeczeństwa, 
poprawiając sytuację obywateli, natomiast zazwyczaj wykorzystywano w tym celu 
przemoc, rozdawnictwo urzędów i korupcję, doprowadzając do sytuacji, w jakiej 
znajduje się dzisiaj państwo haitańskie.

Problemy gospodarcze

Sytuacja gospodarcza Haiti nie odbiega zbytnio od tej, jaką można zaobserwować 
w państwach regionu Afryki Subsaharyjskiej. Kraj ten boryka się bowiem z prob-
lemami gospodarczymi typowymi dla państw będących w stanie rozkładu. Po-
dobnie też jak w ich przypadku bardziej szczegółową analizę utrudnia brak wielu 
danych, które mogłyby posłużyć za punkt wyjścia.

Gospodarka Haiti jest przykładem gospodarki państwa zależnego. Podczas 
gdy wartość haitańskiego eksportu w 2010 roku wynosiła około 500 milionów 
dolarów, wartość importu przekroczyła 2 miliardy dolarów. W strukturze ekspor-
tu dominuje odzież oraz produkty rolne, w imporcie natomiast towary przetwo-

30  M. Deibert, Notes from the Last Testament…, op. cit., s. 314–316, 319–320.
31  Global Competitiveness Report 2012–2013, za: http://reports.weforum.org/global-competi-

tiveness-report-2012-2013 (dostęp: 13.01.2013).
32  Transparency International, Corruption Perception Index 2012, za: http://www.transparency.

org/cpi2012/results (dostęp: 3.01.2014).
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rzone, m.in. żywność, maszyny, środki transportu. Ponieważ Haiti w zasadzie nie 
dysponuje własnymi zasobami surowców naturalnych, również one mają duży 
udział w imporcie. Powyższe dane świadczą o zacofaniu technologicznym pań-
stwa. Jest ono naturalną konsekwencją między innymi dysfunkcyjności w zakre-
sie edukacji. Odzwierciedla to pozycja Haiti w rankingu Human Development In-
dex. W 2011 roku zostało ono sklasyfi kowane na 158. miejscu wśród 187 państw. 
W grupie o niskim poziomie wskaźnika HDI znalazło się wspólnie z takimi kra-
jami, jak Bangladesz, Jemen, Sudan, Burkina Faso czy Afganistan, będąc jedynym 
reprezentantem rejonu Ameryki Łacińskiej i Karaibów33. Poprawienie sytuacji 
w tym zakresie jest jednym z celów, jakie stawia się w procesie odbudowy Haiti po 
trzęsieniu ziemi. Znajduje to wyraz między innymi w charakterze napływających 
inwestycji, które po pierwsze mają dać zatrudnienie, po drugie zaś mają stanowić 
impuls do podniesienia poziomu zaawansowania technologicznego gospodarki. 
Warto podkreślić, że wartość zagranicznych inwestycji na Haiti w 2010 roku wy-
raźnie wzrosła. O ile w 2008 i 2009 roku kształtowała się na poziomie odpowied-
nio 30 milionów i 38 milionów dolarów, o tyle już w 2010 roku wartość zagranicz-
nych inwestycji wzrosła pięciokrotnie, osiągając poziom 150 milionów dolarów34. 
Wyrazem tego jest na przykład budowa parku technologicznego w Port-au-
-Prince, w którym pracę miałoby znaleźć nawet 65 tysięcy osób35.

Wyraźną zmianę w sytuacji gospodarczej państwa widać po wspomnianym 
już kataklizmie ze stycznia 2010 roku. Wskaźniki pokazują, że istnieje szansa, iż 
tragiczne w skutkach trzęsienie ziemi może stać się również punktem zwrotnym, 
jeśli chodzi o sytuację ekonomiczną Haiti. Na podstawie dostępnych danych wy-
raźnie bowiem widać, że od 2010 roku można mówić o ożywieniu gospodarczym. 
Do 2011 roku wskaźniki realnego wzrostu PKB na Haiti oscylowały wokół zera. 
W roku 2009 wynosił on 2,9%, dwa lata później osiągnął poziom 5,6%, a progno-
zy na rok 2012 mówiły o wzroście rzędu 8%36. Niestety PKB w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca jest bardzo niskie i kształtowało się w 2011 roku na pozio-
mie 726 dolarów, co stawia Haiti w jednym rzędzie z takimi państwami, jak Czad 
(823 dol.), Zimbabwe (719 dol.), Mali (668 dol.) czy Gwinea Bissau (629 dol.)37. 
Niewątpliwie wzrost PKB jest skutkiem ogromnej pomocy, jaką Haiti otrzymało 

33  United Nations Development Programme, Human Development Report, http://hdr.undp.org/
en/statistics/ (dostęp: 17.01.2013). Spośród pozostałych państw regionu najniżej sklasyfi kowano 
Gwatemalę i Nikaraguę, odpowiednio na miejscach 131. i 129.

34  Global Finance, Country Economic Reports & GDP Growth Data, http://www.gfmag.com/gdp-
data-country-reports/260-haiti-gdp-country-report.html#axzz2IDtW1VAX (dostęp: 17.01.2013).

35  J. Charles, N. San Martin, Haiti Experiences Progress, Exasperation 2 Years aft er Quake,
„Miami Herald”, http://www.miamiherald.com/2012/01/07/2578954/haiti-two-years-aft er-earth-
quake.html#storylink=cpy (dostęp: 9.02.2012).

36  Global Finance, Country Economic Reports & GDP Growth Data, op. cit.
37  Dla porównania, PKB per capita wybranych państw regionu w 2011 roku: Republika Do-

minikany (5530 dol.), Gwatemala (3178 dol.), Salwador (3702 dol.), Boliwia (2374 dol.), Honduras 
(2247 dol.). Dla Polski wskaźnik ten wynosił 13 463 dolarów. Bank Światowy, http://data.worldbank.
org/indicator/ (dostęp: 17.01.2013).
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po trzęsieniu ziemi. Potrzeba czasu, by móc wyraźnie stwierdzić, czy owa pomoc 
przyczyni się do stworzenia mechanizmów zapewniających Haiti utrzymanie ten-
dencji wzrostowej. Trzy lata po katastrofi e widać, że proces odbudowy – a być 
może należałoby powiedzieć: budowy państwa haitańskiego od nowa – napotyka 
szereg trudności. Przez wiele tygodni brakowało pomysłu na to, jak w prakty-
ce koordynować wielką operację rozdzielania pomocy, którą Haiti otrzymywało 
z różnych stron. Sytuacji nie ułatwiał głęboki kryzys polityczny związany z wy-
borem nowego prezydenta i premiera, wskutek czego Haiti przez kilka miesięcy 
pozostawało de facto bez władz. Wiosną 2011 roku wybory prezydenckie wygrał 
ostatecznie Michel Martelly. Nowy prezydent ma jednak przed sobą trudne zada-
nie ponieważ dawne elity gospodarcze w dalszym ciągu mają ogromny wpływ na 
sytuację w państwie38.

Bez wątpienia jednym z najważniejszych problemów jest ogromne bezrobo-
cie. Fakt ten generuje cały szereg negatywnych zjawisk, które znacznie wykraczają 
poza sferę gospodarczą. Wystarczy wspomnieć, że duża część tych, którzy pozo-
stają bez pracy, wchodzi w konfl ikt z prawem, przyczyniając się do wysokiego 
poziomu przestępczości. Na problem bezrobocia, którego rozwiązanie może oka-
zać się kluczowe dla odbudowy haitańskiej gospodarki, zwracał uwagę między 
innymi były prezydent USA Bill Clinton w czasie swojej wizyty na Haiti dwa lata 
po kataklizmie39.

Zmiany, jakie zachodzą w gospodarce haitańskiej, mogą sugerować, że mię-
dzynarodowe wsparcie jest w stanie pomóc Haiti wejść na drogę trwałego rozwoju 
gospodarczego. Nie mogą one jednak wywoływać zbytniego optymizmu. Przede 
wszystkim tendencje widoczne obecnie na Haiti w sferze gospodarki muszą utrzy-
mać się w dłuższej perspektywie czasowej, gdyż tylko wtedy wzrost gospodarczy 
przełoży się również na poprawę poziomu życia mieszkańców. Ogromną rolę do 
odegrania mają tutaj władze Haiti, ponieważ efektywne wykorzystanie pomocy 
niewątpliwie polepszy ogólną sytuację ekonomiczną. Będzie to jednak możliwe 
tylko wtedy, gdy towarzyszyć temu będzie wzmocnienie instytucji państwa, bo-
wiem jedynie sprawne instytucje państwowe będą w stanie prowadzić skuteczną 
politykę gospodarczą, która wsparta pomocą zagraniczną może przyczynić się do 
wyjścia z głębokiej zapaści i chronicznego niedorozwoju.

38  J. Charles, Former Musician Michel ‘Sweet Mickey’ Martelly Wins Haiti Presidential Runoff , 
„Miami Herald”, 13.04.2011, za: http://www.miamiherald.com/2011/04/05/2149983/sweet-micky-
martelly-reportedly.html#ixzz1JOWyqIpE (dostęp: 10.04.2012).

39  J. Charles, Th ousands of Haitians March Demanding Jobs and Houses, „Miami Herald”, 
9.02.2012, za: http://www.miamiherald.com/2012/01/11/2585334/thousands-of-haitians-march-
demanding.html#storylink=cpy (dostęp: 10.02.2013).
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Łamanie praw człowieka

W kwestii łamania praw człowieka Haiti nie odbiega poziomem od innych państw 
dysfunkcyjnych zajmujących najwyższe miejsca na liście FSI. Nie ulega jednak 
wątpliwości, że po trzęsieniu ziemi ze stycznia 2010 roku również w tej sferze 
sytuacja ulega poprawie.

W ostatnich dekadach, zresztą podobnie jak w całym okresie niepodległości, 
prawa człowieka na Haiti były łamane na masową skalę. Dotyczy to zarówno cza-
sów dyktatury Duvalierów, jak i okresu postduvalierowskiego, a więc przełomu
XX i XXI wieku. Truizmem będzie stwierdzenie, że źródłem masowych represji na 
Haiti jest słabość instytucji państwa, ponieważ w procederze tym uczestniczyły za-
równo ofi cjalne władze, jak i różne podmioty pozapaństwowe, np. w postaci organi-
zacji paramilitarnych, a nierzadko były to po prostu uzbrojone bandy przestępców. 
Ze strony instytucji państwowych w łamaniu praw człowieka szczególny udział mia-
ły haitańskie siły zbrojne. Niewiele w tej kwestii zmieniło się po wygranych przez 
Jeana-Bertranda Aristide’a wyborach prezydenckich w 1990 roku. Przejęcie władzy 
przez juntę z generałem Cédrasem na czele oznaczało powrót do najgorszych prak-
tyk związanych z prześladowaniami, terrorem i przemocą. Okres od końca wrześ-
nia 1991 do października 1994 roku stanowił czas najbardziej brutalnych naruszeń 
podstawowych praw człowieka od momentu obalenia reżimu Duvalierów. Zasadni-
czym celem nowych władz stało się ugruntowanie swojej pozycji poprzez likwidację 
wszystkiego, co było związane z poprzednim prezydentem.

Zapewnienie bezpieczeństwa wciąż jest jednym z najpoważniejszych proble-
mów, jakim muszą sprostać władze. Trudno jednak oczekiwać poprawy sytuacji 
w tym zakresie bez ograniczenia daleko idącej dysfunkcyjności państwa haitań-
skiego. Według raportu MINUSTAH (United Nations Stabilization Mission in Ha-
iti) z sierpnia 2012 roku w kraju tym ponownie nastąpił wzrost liczby zabójstw. 
W okresie marzec–czerwiec 2012 odnotowano średnio 99 zabójstw miesięcznie 
i było to o blisko jedną czwartą więcej niż w analogicznym okresie 2011 roku. 
Autorzy raportu zwrócili uwagę, że lipiec 2012 roku był najgorszy pod tym wzglę-
dem od czasu trzęsienia ziemi – tylko w tym miesiącu zanotowano 134 zabój-
stwa. Głównym źródłem przemocy są obecnie liczne gangi, które działają przede 
wszystkim w stolicy. W raporcie podkreślono, że instytucje państwowe, przede 
wszystkim policja i wymiar sprawiedliwości, nie są w stanie powstrzymać fali 
przemocy. W tym sensie to również państwo jest odpowiedzialne za brak bezpie-
czeństwa i wciąż liczne przypadki łamania praw człowieka40. Innym zauważalnym 
zjawiskiem jest w zasadzie całkowita dysfunkcyjność wymiaru sprawiedliwości, 
który nie jest w stanie zapewnić podejrzanym prawa do procesu. Podkreśla się nie 

40  Report of the Secretary General on the United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH), 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2012/678 (dostęp: 17.01.2013).
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tylko niedopuszczalnie długi okres oczekiwania na proces, ale też fakt, że mniej 
niż 30% zatrzymanych stanęło przed sądem i usłyszało wyrok41.

Zarówno w raporcie MINUSTAH, jak i w raporcie organizacji Human Rights 
Watch akcentuje się trudną sytuację kobiet, które padają ofi arą przemocy. Zjawi-
sko to na Haiti nie jest niczym nowym, jednak po trzęsieniu ziemi wiele kobiet 
i dziewcząt w jeszcze większym stopniu jest narażonych na akty przemocy, także 
na tle seksualnym. Dotyczy to przede wszystkim tych kobiet, które w wyniku trzę-
sienia ziemi straciły dach nad głową i zostały umieszczone w prowizorycznych 
obozowiskach. Zła sytuacja materialna powoduje, że liczne są przypadki świad-
czenia usług seksualnych w zamian za żywność bądź w celu zdobycia środków 
do życia. Kobiety są ponadto pozbawione dostępu do podstawowych programów 
edukacyjnych dotyczących planowania rodziny. Efektem tego jest trzykrotnie 
wyższy odsetek kobiet w ciąży w obozach niż poza nimi. Większość z nich nie 
ma zapewnionej podstawowej opieki medycznej42. Równie ciężki jest los haitań-
skich dzieci. Wiele z nich w trakcie kataklizmu straciło rodziców, tym samym 
stały się one obiektem zainteresowania organizacji przestępczych zajmujących się 
handlem żywym towarem oraz handlem organami. Z uwagi na głęboką dysfunk-
cyjność państwa nie mogą one liczyć niemal na żadną ochronę43.

Interwencja aktorów zewnętrznych

Haiti, podobnie jak zdecydowana większość krajów regionu Ameryki Łacińskiej 
i Karaibów, nie było w ostatnich dekadach stroną żadnego konfl iktu zbrojnego. 
Porównując więc Haiti do innych państw dysfunkcyjnych, można stwierdzić, że 
konfl ikty międzypaństwowe nie są czynnikiem, który przyczynił się do rozkładu 
państwowości haitańskiej. Jednym z najważniejszych źródeł oddziaływania ze-
wnętrznego na sytuację na Haiti są Stany Zjednoczone. Niejednokrotnie władze 
USA demonstrowały, że to, co dzieje się w basenie Morza Karaibskiego, stanowi 
przedmiot ich żywego zainteresowania. Politykę USA wobec Haiti cechuje jed-
nak duży stopień niespójności. Po zakończeniu zimnej wojny Amerykanie chcieli 
uczynić Haiti kolejnym państwem zachodniej półkuli, w którym rozpocznie się 
proces demokratyzacji. Problem polegał na tym, że kandydat, który cieszył
się największym zaufaniem społecznym i który otrzymał zdecydowane poparcie 
w pierwszych demokratycznych wyborach w historii Haiti – Jean-Bertrand Ari-
stide, był politykiem nieprzystającym do modelu demokratycznego reformatora 
wprowadzającego zmiany o charakterze neoliberalnym. Zbyt radykalny w swych 
poglądach, utożsamiany z ideologią teologii wyzwolenia, prezentujący popu-

41  Amnesty International, Annual Report 2012, http://www.amnesty.org/en/region/haiti/re-
port-2012 (dostęp: 17.01.2013).

42  Human Rights Watch, World Report 2012: Haiti, http://www.hrw.org/world-report-2012/
haiti (dostęp: 17.01.2013).

43  Amnesty International Public Statement, 25.01.2010, AI Index AMR 36/001/2010, za: http://
www.amnesty.org/en/library/info/AMR36/001/2010/en (dostęp: 3.01.2014).
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listyczny styl przywództwa, był postacią trudną do zaakceptowania dla Stanów 
Zjednoczonych. Doprowadziło to do wspomnianego już braku spójności amery-
kańskiej polityki wobec Haiti. Z jednej strony pomogły one wrócić Aristide’owi 
do kraju i odzyskać władzę, z drugiej robiły wiele, by możliwie jak najbardziej 
osłabić jego pozycję, wskutek czego kolejne wybory wygrałby kandydat bardziej 
odpowiadający interesom Stanów Zjednoczonych. To w dużej mierze z USA po-
chodziły środki fi nansowe, które antyaristide’owska opozycja wykorzystywała do 
tworzenia paramilitarnych oddziałów składających się z dawnych Macoutes. To 
z USA również płynęła większość pieniędzy, które przeciwnicy Aristide’a wyko-
rzystywali do destabilizacji państwa po jego powrocie. Wreszcie to w trakcie i bez-
pośrednio po interwencji CIA zwerbowała wielu agentów, którzy działali przeciw-
ko prezydentowi Aristide’owi. Wkrótce po przywróceniu go na urząd prezydencki 
zasadniczym celem amerykańskiej polityki wobec Haiti stało się doprowadzenie 
do przejęcia władzy w tym państwie przez środowiska bardziej przyjazne amery-
kańskim interesom. Taką postawę potwierdziły Stany Zjednoczone poprzez uzna-
nie zmian, jakie zaszły na Haiti w wyniku zamachu w lutym 2004 roku.

Również plan gospodarczy dla Haiti przygotowany przez dyplomację amery-
kańską i francuską w żaden sposób nie pomagał wydobyć kraju z zapaści gospo-
darczej. Opracowano go zgodnie z założeniami Konsensusu Waszyngtońskiego 
– projektu neoliberalnych reform, który sformułowano na przełomie lat 80. i 90. 
XX wieku w celu pomocy państwom Trzeciego Świata w walce z kryzysem zadłu-
żeniowym. Aristide w zasadzie został zmuszony do przyjęcia tego programu, gdyż 
od jego akceptacji w dużym stopniu zależała decyzja USA o podjęciu interwencji 
mającej przywrócić go na urząd. Projekt zakładał wprowadzenie reform neolibe-
ralnych, a więc cięcia w wydatkach socjalnych, decentralizację oraz prywatyzację. 
Wraz ze zmianą administracji w Waszyngtonie i objęciem prezydentury przez 
George’a W. Busha sytuacja Haiti na arenie międzynarodowej jeszcze bardziej się 
pogorszyła. Aristide’a oskarżono o zbyt małe zaangażowanie w walkę z narkobi-
znesem, co oznaczało brak przejścia przez Haiti amerykańskiej procedury certyfi -
kacji i utratę części pomocy płynącej ze Stanów Zjednoczonych44.

Inne państwa regionu także starały się ingerować w wewnętrzne sprawy Haiti, 
licząc, że pozwoli im to na zwiększenie swoich wpływów w tym kraju. Należy 
bowiem pamiętać, że Haiti jest położone w istotnym ze strategicznego punktu 
widzenia miejscu. W pobliżu przebiegają ważne szlaki komunikacyjne w obrębie 
Morza Karaibskiego, mające znaczenie w skali całej półkuli zachodniej. Jest to klu-
czowy czynnik dla innych podmiotów stosunków międzynarodowych w regionie. 
Dotyczy to nie tylko aktorów o charakterze państwowym, ale również pozapań-
stwowym. Od dawna Haiti jest obiektem zainteresowania organizacji przestęp-
czych zajmujących się przemytem narkotyków z Ameryki Południowej do Stanów 

44  T.F. Buss, Haiti in the Balance: Why Foreign Aid Has Failed and What We Can do about It?, 
Washington, DC 2008, s. 77.
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Zjednoczonych. Dysfunkcyjność państwa stwarza bowiem dogodne warunki do 
korzystania z terytorium Haiti w celu dostarczenia narkotyków do USA.

Kolumbia jako przykład państwa dysfunkcyjnego

Analizując problem dysfunkcyjności państw w rejonie Ameryki Łacińskiej i Ka-
raibów, nie sposób pominąć Kolumbii. Jeszcze zupełnie niedawno kraj ten wy-
mieniano na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o państwa, które określano mianem 
upadłych. Informacje docierające do szerszej opinii międzynarodowej mówiły 
o działalności lewicowych partyzantek, karteli narkotykowych i wszechobecnej 
przemocy. Jakkolwiek trudno zakwestionować te fakty, to jednak ich zrozumienie 
i analiza w kontekście upadłości państwa są absolutnie niemożliwe bez głębszego 
i uważniejszego przyjrzenia się sytuacji w Kolumbii. Jeszcze kilka lat temu Kolum-
bia była w absolutnej czołówce w rankingu FSI: w 2005 roku została sklasyfi kowana 
na 14. miejscu. Od tego momentu jednak rok po roku zajmuje coraz dalsze lokaty, 
i tak w 2006 roku uplasowała się na 27. pozycji, w 2011 na 44., a w 2012 – na 52.45

Kolumbia jest w czołówce państw świata, jeśli chodzi o liczbę uchodźców 
i osób zmuszonych do opuszczenia swojego miejsca zamieszkania w wyniku sto-
sowania przemocy zarówno przez aktorów państwowych, jak i pozapaństwowych. 
Według danych UNHCR liczba uchodźców pod koniec 2011 roku sięgnęła pra-
wie 400 tysięcy. Niezwykle wysoki poziom osiągnęła liczba osób określanych jako 
wewnętrznie wysiedlone – według tego samego źródła na koniec 2011 roku wy-
nosiła ona ponad 3,8 miliona46. Także wysoki stopień przestępczości oraz liczne 
przypadki łamania praw człowieka i fakt, że w pewnych okresach rząd centralny 
nie kontrolował całości terytorium państwa, przyczyniły się do określania Kolum-
bii mianem państwa upadłego. Z drugiej jednak strony Kolumbia jest państwem 
wyjątkowym w Ameryce Łacińskiej pod względem ciągłości sprawowania władzy 
i stabilności ekonomicznej. Należy bowiem pamiętać, że w dwustuletniej histo-
rii państwa kolumbijskiego doszło do zaledwie dwóch zamachów stanu, których 
efektem było wprowadzenie dyktatorskich rządów. Jednocześnie pod względem 
makroekonomicznym Kolumbii udało się uniknąć poważnych kryzysów go-
spodarczych, które regularnie nękały niemal wszystkie państwa regionu, czego 
najlepszym dowodem jest to, iż w swojej historii w zasadzie nie miała ona do 
czynienia ze zjawiskiem hiperinfl acji – można powiedzieć – kolejną cechą charak-
terystyczną zdecydowanej większości państw latynoamerykańskich47. Jak zatem 

45  Failed States Index 2011, Fund for Peace, http://www.fundforpeace.org/global/?q=fsi-
grid2011 (dostęp: 19.06.2012).

46  UNHCR Global Trends 2011, http://www.unhcr.org/4fd6f87f9.html (dostęp: 9.01.2013). Ba-
dania na temat liczby osób przesiedlonych są realizowane w Kolumbii od 1997 roku.

47  F.E. González González, S. Otero Bahamón, La presencia diferenciada del Estado: un desafío 
a los conceptos de gobernabilidad y gobernanza, [w:] C. Launay-Gama, F.E. González González (red.), 
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wytłumaczyć fakt, że Kolumbia stała się miejscem rozkwitu największych karteli 
narkotykowych? Jak to możliwe, że mimo upadku komunizmu i końca zimnej 
wojny w dalszym ciągu działają tam ugrupowania partyzanckie głoszące radykal-
nie lewicową ideologię? Można na te pytania odpowiedzieć, odwołując się właśnie 
do kategorii państwa dysfunkcyjnego. Jest to kolejny argument, który sprawia, że 
przypadek Kolumbii nie może zostać pominięty w analizie zjawiska dysfunkcyj-
ności państwa w regionie Ameryki Łacińskiej i Karaibów.

Badając współczesną sytuację państwa kolumbijskiego, niewątpliwie należy 
zwrócić uwagę na kilka kwestii, które wydają się mieć decydujący wpływ na jego 
funkcjonowanie i ewentualny upadek. Po pierwsze, Kolumbia zawsze miała prob-
lemy ze sprawowaniem podstawowych funkcji, do jakich powołana jest instytucja 
państwa: nie dysponowała monopolem stosowania siły, nie zawsze kontrolowała 
swoje terytorium, często nie sprawowała kontroli nad wymiarem sprawiedliwości. 
Po drugie, od początku swojej niepodległości nękana była okresami przemocy 
o podłożu politycznym, do której stosowania odwoływali się rozmaici aktorzy 
pozapaństwowi48. Wydaje się więc, że tym, co cechuje państwo kolumbijskie od 
samego początku jego istnienia, jest jego słabość.

Powody owej słabości są dość złożone. Niewątpliwie trzeba tutaj wymienić 
czynnik geografi czny. Skomplikowane ukształtowanie terenu w Kolumbii po-
wodowało, że niektóre regiony organizowały się zarówno pod względem gospo-
darczym, jak i politycznym w dużym stopniu niezależnie od rządu centralnego 
w Bogocie. W rezultacie wykształciło się na przestrzeni dwóch wieków kolum-
bijskiej niepodległości kilka luźno z sobą związanych regionów, stanowiących 
w dużym stopniu niezależne rynki oraz społeczności. Dopiero na przełomie
XIX i XX stulecia w Kolumbii dostrzeżono produkt, który miał się stać głów-
nym źródłem dochodu państwa. Ogólnoświatowy popyt na kawę, jaki pojawił się 
w tym czasie, sprawił, że po raz pierwszy Kolumbia uzyskała – jak się wydawało 
– stałe źródło dochodu. Szybko jednak okazało się, iż oparcie dochodów państwa 
na gospodarce monoeksportowej, której fundamentem była produkcja kawy, było 
niezwykle ryzykowne z uwagi na zmiany cen na rynkach światowych. Jeżeli do 
tego dodać fakt, że zdecydowana większość upraw kawy pozostawała w Kolumbii 
w rękach prywatnych, to stanowiło to dodatkowe ograniczenie wpływów z eks-
portu tego towaru do budżetu państwowego, przyczyniając się tym samym do 
dalszej słabości instytucji państwa, będącej efektem także sytuacji gospodarczej49. 
Do owych czynników o charakterze geografi cznym i ekonomicznym niewątpli-
wie należy dodać czynnik polityczny. W Kolumbii od momentu wybuchu walk 
o niepodległość nastąpił głęboki podział elit na zwolenników nurtu liberalnego 

Gobernanza y confl icto en Colombia. Interracción entre gobernantes y gobernados en un contexto 
violento, Bogotá 2010, s. 28–29.

48  A.V. Velásquez, ¿Es posible y deseable la solución del confl icto interno armado colombiano 
hoy?, [w:] A.V. Velásquez et al., Colombia: Escenarios posibles de guerra o paz, Bogotá 2010, s. 20.

49  E. Pizarro Leongómez, Una democracia asesida. Balance y perspectivas del confl icto armado 
en Colombia, Bogotá 2004, s. 212–213.
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i konserwatywnego. Jako że różnice między obydwoma stronnictwami dotyczyły 
niemal każdej kwestii funkcjonowania państwa, w zasadzie niemożliwe stało się 
osiągnięcie jakiegokolwiek kompromisu. Rezultatem tego był cały szereg konfl ik-
tów zbrojnych między elitami kolumbijskimi50. Nie potrafi ła im w żaden sposób 
zapobiec armia, która od samego początku była instytucją słabą51. Wynikało to 
z faktu, iż państwo nie miało środków fi nansowych, które mogłoby przeznaczyć 
na rozbudowę sił zbrojnych. Nie bez znaczenia było również to, że poszczególne 
rządy nie chciały wzmocnienia instytucji sił zbrojnych, obawiając się, iż kontrolę 
nad nimi może przejąć konkurencyjne stronnictwo.

Te historyczne uwarunkowania funkcjonowania państwa kolumbijskiego 
przekładają się także na współczesną sytuację instytucji państwa w Kolumbii. To, 
że jest ona wyjątkowo słaba, sprawia, iż Kolumbia boryka się z całym szeregiem 
problemów, które powodują, że instytucja państwa znajduje się w poważnym kry-
zysie, a momentami w stanie całkowitego upadku. To, że rząd w Bogocie jeszcze 
do niedawna nie kontrolował całości swojego terytorium, a w niektórych przy-
padkach w dalszym ciągu ma z tym problem, powodouje, iż Kolumbia stała się 
doskonałym miejscem działania dla organizacji zajmujących się przemytem nar-
kotyków i broni. W ciągu ostatnich dziesięciu lat ponad dwa miliony osób zostało 
zmuszonych do zmiany swojego miejsca zamieszkania w granicach Kolumbii, na-
tomiast w ostatnich pięciu latach ponad milion mieszkańców wyjechało z kraju52. 
Kolumbia posiada też jeden z najwyższych wskaźników zabójstw. Mimo że od 
kilku lat widać wyraźną tendencję spadkową, to jednak wskaźnik ten w dalszym 
ciągu jest wyjątkowo wysoki. W 2010 roku wynosił 38,4 na 100 tysięcy mieszkań-
ców53. Wykres 1 przedstawia, jak zmieniała się sytuacja w tym zakresie w latach 
2000–2010. O słabości instytucji państwa kolumbijskiego świadczy ponadto nie-
skuteczność wymiaru sprawiedliwości.

Jeżeli odwołać się do modelu idealnego państwa, jaki zaproponował Max We-
ber, i wskazać na monopol stosowania siły jako jeden z podstawowych atrybu-
tów instytucji państwa, to w przypadku Kolumbii stanowi to ogromny problem. 
Przede wszystkim mamy do czynienia z podmiotami, które regularnie sięgają po 
przemoc, widząc w tego rodzaju działaniach sposób na osiągnięcie swoich celów. 
Przemoc przekłada się na funkcjonowanie instytucji państwa w różnych sferach 
aktywności państwowej. W rezultacie zakwestionowanie monopolu stosowania 

50  F. González, Un estado en construcción. Una mirada de largo plaza sobre la crisis colombiana, 
[w:] L.J. Orjuela (red.), El Estado en Colombia, Bogotá 2010, s. 325.

51  C.A. Patiño Villa, Guerra y construcción del Estado en Colombia, 1810–2010, Bogotá 2010, 
s. 95.

52  A.M. Bejarano, E. Pizarro, Colombia: el colapso parcial del Estado y la emergencia de los „pro-
toestados”, [w:] L.J. Orjuela (red.), El Estado en Colombia, op. cit., s. 382.

53  Mimo to nie był on najwyższy, jeśli chodzi o państwa Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Wyższy 
wskaźnik zabójstw na 100 tysięcy mieszkańców zanotowały: Honduras (81,88), Salwador (69,18), 
Wenezuela (49,27), Gwatemala (41,46). Zob. Organization of American States, http://www.oas.org/
dsp/Observatorio/database/indicatorsdetails.aspx?lang=en&indicator=17 (dostęp: 18.01.2013).
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przemocy przysługującego państwu przez wielu aktorów niepaństwowych spra-
wia, że państwo kolumbijskie nie jest w stanie wykonywać części swoich funkcji.

Wykres 1. Wskaźnik zabójstw na 100 tysięcy mieszkańców w Kolumbii w latach 2000–2011

Źródło: Organizacja Państw Amerykańskich, http://www.oas.org/dsp/Observatorio/database/indicatorsdetails.
aspx?lang=en&indicator=17 (dostęp: 18.01.2013).

Katalizatorem współczesnych problemów instytucji państwa kolumbijskiego, 
które w dużej mierze wynikają z jego słabości, niewątpliwie był przełom lat 40. 
i 50. ubiegłego stulecia. To właśnie w latach 1948–1958 nastąpiła radykalna eska-
lacja przemocy o podłożu politycznym. Z tego powodu okres ten określany jest 
w historii Kolumbii jako La Violencia. W związku z niespotykaną falą przemocy 
będącej efektem rywalizacji politycznej można stwierdzić, że w tym czasie doszło 
do częściowego rozkładu państwa kolumbijskiego. To wówczas pojawiły się orga-
nizacje partyzanckie, które nie tylko zakwestionowały dotychczasowy porządek, 
ale też, sięgając po metodę walki zbrojnej, wystąpiły przeciwko dotychczasowe-
mu modelowi. W związku z pojawieniem się niepaństwowych podmiotów kwe-
stionujących monopol państwa na stosowanie przemocy Kolumbia pogrążyła się 
w głębokim kryzysie. Wiązało się to z niezdolnością instytucji państwowych do 
wykonywania swoich funkcji, ale również z utratą legitymacji państwa i kontroli 
nad częścią terytorium. Kolejne dekady nie przyniosły poprawy sytuacji, a wręcz 
jeszcze bardziej ją skomplikowały. Powstałe w okresie La Violencii partyzantki 
przetrwały zarówno upadek podobnych organizacji w innych krajach regionu, jak 
i koniec zimnej wojny. Niewątpliwie należy uznać to za kolejny dowód słabości 
państwa kolumbijskiego, które mimo sprzyjających okoliczności międzynarodo-
wych nie potrafi ło sprostać podmiotom ideologicznie odmiennym. Jednocześ-
nie pojawili się nowi aktorzy, których funkcjonowanie z jednej strony było skut-
kiem słabości państwa, a z drugiej ową słabość potęgowało. Mowa tutaj zarówno 
o Zjednoczonych Siłach Samoobrony Kolumbii (Autodefensas Unidas de Colom-

2001 2003 2005 2007 2009 2011

N/A

63,80

0

20

80

60

40 34,30
37,2037,50

40,20
44,60

52,40

67,3064,50

38,4039,40

po obr.indd   124po obr indd 124 2015-02-06   11:54:192015-02-06 11:54:19



125

bia – AUC), określanych także jako paramilitares, jak i kartelach narkotykowych, 
czyli potężnych organizacjach przestępczych zajmujących się produkcją, przemy-
tem i handlem narkotykami. Funkcjonowanie powyższych podmiotów, które pre-
zentowały postawy jawnie antypaństwowe bądź swą działalnością przyczyniały 
się do postępującego osłabienia instytucji państwa, trzeba traktować główną przy-
czynę kryzysu w Kolumbii.

Do początku lat 80. niewątpliwie czynnikiem w zdecydowany sposób deter-
minującym kryzys instytucji państwa była aktywność organizacji partyzanckich, 
które odrzucały dotychczasowy model jego funkcjonowania, a swoje działania 
oparły na walce zbrojnej. Najważniejsze spośród tych organizacji to: Rewolu-
cyjne Siły Zbrojne Kolumbii (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
– FARC), Armia Wyzwolenia Narodowego (Ejército de Liberación Nacional – 
ELN) oraz Ludowa Armia Wyzwolenia (Ejército Popular de Liberación – ELP). 
Swymi korzeniami sięgają one połowy ubiegłego stulecia i okresu La Violen-
cii. FARC jest ugrupowaniem zbrojnym, powstałym na przełomie lat 40. i 50.
XX wieku na gruncie chłopskich oddziałów samoobrony. Miały one bronić lud-
ność wiejską przed brutalnymi działaniami państwa. Od samego początku orga-
nizacja ta blisko współpracowała z Kolumbijską Partią Komunistyczną. W ko-
lejnych latach, pod wpływem zmieniającej się sytuacji politycznej w Kolumbii 
– przede wszystkim z powodu utworzenia tzw. Frontu Narodowego, który w za-
sadzie uniemożliwiał przejęcie władzy w drodze demokratycznej innym partiom 
niż Partia Liberalna i Partia Konserwatywna – wyraźnie ewoluowała, by w poło-
wie lat 60. przyjąć kształt regularnej partyzantki. Momentem decydującym dla 
FARC był początek lat 80. kiedy to nastąpił jej gwałtowny rozwój, za czym szły 
sukcesy militarne w walce z siłami rządowymi54. Nieco inne podłoże ideologiczne 
ma drugie ugrupowanie partyzanckie istniejące w Kolumbii do dzisiaj – Armia 
Wyzwolenia Narodowego. Została ona założona przez kolumbijskich studentów 
zainspirowanych koncepcjami wojny partyzanckiej sformułowanymi na począt-
ku lat 60. ubiegłego wieku przez Ernesto Che Guevarę. W latach 60. ELN stała 
się największą organizacją partyzancką w Kolumbii. Źródłem tego sukcesu była 
stworzona przez przywódców ELN szeroka baza społeczna55.

Funkcjonowanie wyżej wymienionych, ale także wielu innych – mniejszych 
lub krócej działających – guerrilli w Kolumbii powoduje, że kraj ten pogrążony 
jest od ponad pół wieku w konfl ikcie zbrojnym, z którym do tej pory nie potrafi  

54  E. Pizarro Leongómez, Una democracia asesida..., op. cit., s. 85–99. Na temat FARC zob. też: 
idem, Las FARC (1949–2011): de guerrilla a máquina de guerra, Bogotá 2011; J.J. Brittain, Revolution-
ary Social Change in Colombia: Th e Origin and Direction of the FARC-EP, London 2010; D. Pécaut, 
Las Farc: Fuentes de su longevidad y de la conservación de su cohesión, „Análisis Político” 2008,
vol. 21, iss. 63, s. 21–55.

55  Na temat ELN zob. m.in.: A.A. Tarazona, Un ideal traicionado. Vida y muerte de los mo-
vimientos estudiantiles en el ELN, Bogotá 2006; N. Off stein, An Historical Review and Analysis of 
Colombian Guerrilla Movements: FARC, ELN and EPL, „Desarollo y Sociedad”, nr 52, Septiembre 
2003, s. 99–143.

Problem dysfunkcyjności państw w rejonie Ameryki Łacińskiej i Karaibów...

po obr.indd   125po obr indd 125 2015-02-06   11:54:192015-02-06 11:54:19



Karol Derwich126

sobie poradzić. Z jednej strony jest to kolejny dowód na słabość instytucji pań-
stwa, z drugiej jednak wieloletni konfl ikt zbrojny, który w swej historii przecho-
dził różne fazy i do dziś ewoluuje, stanowi źródło procesu częściowego rozkładu 
instytucji państwa w Kolumbii. Już sam fakt, że celem tych podmiotów jest do-
prowadzenie do zniszczenia dotychczas funkcjonującego modelu państwa, powo-
duje, iż są to organizacje o charakterze antypaństwowym. Za deklaracjami o wal-
ce z systemem szły – przynajmniej do pewnego momentu – również konkretne 
działania. Na przykład FARC na kontrolowanych przez siebie terenach nie tylko 
de facto sprawował władzę, ale podejmował też wszelkie starania w celu jej legity-
mizacji. Miało to między innymi pomóc w prowadzeniu negocjacji z przedstawi-
cielami rządu, w których FARC chciał występować w roli reprezentanta ludności 
terytoriów znajdujących się pod kontrolą partyzantów. Jednocześnie podważało 
to obecność instytucji państwowych na danym terenie, co również miało służyć 
wzmocnieniu pozycji guerilli jako podmiotu faktycznie sprawującego władzę56. 
Tak więc FARC wprowadzał na kontrolowanych przez siebie obszarach nowe po-
datki oraz własny system wymiaru sprawiedliwości57.

To, że państwo kolumbijskie przez dekady nie potrafi ło zażegnać wewnętrz-
nego konfl iktu zbrojnego, powodowało i w dalszym ciągu powoduje, iż nie jest 
ono w stanie wypełniać swych podstawowych zadań. Przede wszystkim w wyni-
ku prowadzenia działań zbrojnych przez lewicowe organizacje partyzanckie rząd 
kolumbijski w różnych okresach nie kontrolował znacznych części swojego tery-
torium. Niejednokrotnie na terenach znajdujących się pod kontrolą podmiotów 
niepaństwowych powstawała struktura alternatywna wobec tej stworzonej przez 
państwo. Swoje oddziały paramilitarne formowały też organizacje przestępcze, 
które zaczęły się rozwijać na fali boomu kokainowego z końca lat 70. XX stulecia, 
chcąc chronić uprawy koki i laboratoria zajmujące się produkcją kokainy. Oddzia-
ły paramilitarne w celu obrony przed działaniami organizacji partyzanckich były 
tworzone zarówno przez wielkich posiadaczy ziemskich, którzy byli naturalnym 
wrogiem lewicowych guerilli postulujących między innymi przeprowadzenie ra-
dykalnej reformy rolnej, jak i przez lokalnych przywódców politycznych, którzy 
nie mogli liczyć na pomoc państwa w walce z oddziałami partyzanckimi. Więk-
szość tego rodzaju oddziałów paramilitarnych połączyło się w 1994 roku, tworząc 
Zjednoczone Siły Samoobrony Kolumbii, popularnie określane mianem parami-
litares58. Siły AUC stały się zatem kolejnym aktorem niepaństwowym, który za-
kwestionował monopol państwa na stosowanie przemocy. Przedstawiając się jako 
podmiot dążący do zakończenia konfl iktu zbrojnego w Kolumbii, paramilitares 
nie tylko przyczynili się do jego dalszej eskalacji, ale również do rozkładu insty-

56  C. Echandía Castilla, Dos décadas de escalamiento del confl icto armado en Colombia, 1986–
2006, Bogotá 2006, s. 135.

57  I.J. Bolívar, M.C. Torres Bustamante, ¿Puede el poder local de los actores armados ilegales 
alcanzar cierto grado de legitimidad?, [w:] C. Launay-Gama, F.E. González González (red.), Gober-
nanza y confl icto en Colombia..., op. cit., s. 51.

58  E. Pizarro Leongómez, Una democracia asesida..., op. cit., s. 112–130.
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tucji państwa. Nie ograniczało się to do naruszenia monopolu państwa na sto-
sowanie siły, ale w dużym stopniu uniemożliwiało prawidłowe funkcjonowanie 
instytucji państwowych poprzez kontrolowanie określonych terytoriów, destabi-
lizowanie sytuacji politycznej w wyniku morderstw politycznych, a także daleko 
idącą współpracę z kartelami narkotykowymi i czerpanie dochodów z produkcji 
oraz handlu narkotykami. Wraz z rozwojem narkobiznesu w Kolumbii parami-
litares w coraz większym stopniu przekształcali się w organizację o charakterze 
przestępczym59.

Działalność aktorów pozapaństwowych, którzy poprzez walkę zbrojną naru-
szyli monopol państwa na stosowanie siły i doprowadzili do trwającego już kilka 
dekad głębokiego konfl iktu zbrojnego, jest więc pierwszym i zasadniczym czynni-
kiem odpowiedzialnym za częściowy rozkład państwa kolumbijskiego. Niewątp-
liwie dekada lat 80. i 90. była tym okresem, w którym Kolumbia znajdowała się 
w wyjątkowo głębokim kryzysie. Analizując jednak problem upadku tamtejszej 
państwowości, nie wystarczy szukać jego przyczyn w działalności guerrilli i od-
działów paramilitarnych oraz w istnieniu długotrwałego konfl iktu zbrojnego. Nie 
można pominąć również istotnego czynnika, jakim jest zjawisko narkobiznesu 
związanego z tzw. boomem kokainowym, który nastąpił w tym kraju pod koniec 
lat 70. ubiegłego wieku. To wtedy, w wyniku ogromnego popytu na narkotyki 
w Stanach Zjednoczonych, a jednocześnie coraz skuteczniejszej polityki walki 
z przemysłem narkotykowym w Peru i Boliwii, Kolumbia stała się największym 
producentem kokainy na świecie. Ogromny wzrost upraw koki, która jest głów-
nym składnikiem niezbędnym do produkcji kokainy, zanotowano w Kolumbii 
pod koniec la 80. i w latach 90. XX wieku. W latach 1989–2000 powierzchnia 
upraw koki wzrosła tam o blisko 200%60. Wraz ze wzrostem upraw koki zaczę-
ły powstawać organizacje przestępcze, które – w wyniku dochodów czerpanych 
z produkcji, przemytu i handlu narkotykami – stawały się podmiotami w coraz 
większym stopniu wpływającymi na funkcjonowanie państwa kolumbijskiego 
i kształtującymi jego sytuację wewnętrzną. Tak więc kartele narkotykowe dą-
żyły do wykorzystania swojej potęgi fi nansowej w celu zdobycia wpływów po-
litycznych w państwie, coraz częściej uzyskując możliwość ingerowania w de-
cyzje natury politycznej. Dokonywały tego w rozmaity sposób, między innymi 
poprzez własne machiny wyborcze funkcjonujące dzięki głęboko zakorzenione-
mu w kolumbijskim życiu politycznym zjawisku klientelizmu, swoją niejedno-
krotnie bezpośrednią obecność w strukturach tradycyjnych partii politycznych,
jak również fi nansowanie kampanii wyborczych polityków różnych szczebli –

59  C.A. Patiño Villa, Guerra y construcción..., op. cit., s. 217. Współcześnie paramilitares są 
zaangażowani w nielegalną działalność w postaci kontrabandy, kradzieży i handlu samochodami, 
prania brudnych pieniędzy, handlu żywym towarem, mają też liczne i bliskie powiązania z kartelami 
zajmującymi się produkcją, przemytem i sprzedażą narkotyków; C. Echandía Castillo, Dos décadas 
de escalamiento..., op. cit., s. 149.

60  K. Derwich, Instrumenty polityki zagranicznej USA wobec państw Ameryki Łacińskiej, 1945–
2000, Kraków 2010, s. 186.
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po wybory prezydenckie włącznie, czy wreszcie przez w zasadzie nieograniczone 
możliwości wpływania na decyzje polityczne na szczeblu lokalnym. Jednocześnie 
w celu zapewnienia sobie jak największej swobody działania w zakresie produk-
cji i przemytu narkotyków wykorzystywały wachlarz różnorodnych instrumen-
tów: od łapówek, przez groźby, morderstwa funkcjonariuszy służb i urzędników 
państwowych, po otwartą walkę ze strukturami państwa za pomocą m.in. metod 
terrorystycznych61. Rozwój narkobiznesu niósł z sobą dwojakie skutki. Z jednej 
strony bezpośrednio wpływał na instytucje państwowe, przyczyniając się do ich 
systematycznego i szybkiego upadku i doprowadzając niektóre z nich do stanu, 
kiedy nie mogły w praktyce realizować zadań, do jakich zostały powołane. Najlep-
szym tego przykładem jest kolumbijski wymiar sprawiedliwości, który w okresie 
ostatniej dekady XX wieku uległ w zasadzie całkowitemu rozkładowi. Z drugiej 
natomiast strony rozwój narkobiznesu w bezpośredni sposób wpływał też na kon-
fl ikt zbrojny w Kolumbii i jego przebieg. Dochody, jakie czerpano z produkcji 
i przemytu narkotyków, stały się źródłem fi nansowania niemal wszystkich nie-
państwowych podmiotów biorących w nim udział. Środki fi nansowe na prowa-
dzenie działań zbrojnych czerpały z narkobiznesu zarówno prywatne oddziały 
ochraniające kartele, oddziały paramilitares, jak i większość oddziałów guerrilli. 
W rezultacie gwałtowny rozwój nielegalnej produkcji i przemytu narkotyków ra-
dykalnie skomplikował i tak już trudną sytuację wewnętrzną w kraju. Miało to 
swoje przełożenie na funkcjonowanie instytucji państwa. Ugrupowania zbrojne, 
które od lat 80. dysponowały stałym źródłem fi nansowania w postaci narkobizne-
su, zyskały nowy impuls do prowadzenia działań zbrojnych, podczas gdy w tym 
samym czasie państwo kolumbijskie miało coraz mniejsze możliwości skuteczne-
go przeciwstawienia się swoim oponentom62.

Niezwykle ważny dla analizy funkcjonowania instytucji państwa kolumbij-
skiego jest proces regionalizacji (teritorialidad), zjawiska tego nie należy jednak 
w tym momencie utożsamiać z regionalizacją geografi czną. Z punktu widzenia 
instytucji państwa znacznie niebezpieczniejszym rodzajem regionalizacji jest 
przejmowanie kontroli nad poszczególnymi regionami kraju poprzez zdobywanie 
wpływów nad zamieszkującą je ludnością i zasobami ekonomicznymi. W zjawi-
sku tym główną rolę odgrywały dwa podmioty pozapaństwowe: guerrilla – przede 
wszystkim FARC, któremu w różnych okresach udawało się zyskiwać kontrolę 
nad dużymi obszarami państwa, oraz paramilitares. Oba te podmioty realizowały 
w praktyce dwa różne modele regionalizacji: FARC tworzył na kontrolowanych 
przez siebie terenach struktury „antypaństwowe” (contraestatales), podczas gdy 
obszary znajdujące się pod kontrolą paramilitares były kształtowane na wzór or-
ganizmów „parapaństwowych” (paraestatales)63. Niektórzy analitycy określają 

61  A.M. Bejarano, E. Pizarro, Colombia: el colapso parcial del estado…, op. cit., s. 390.
62  C.A. Patiño Villa, Guerra y construcción..., op. cit., s. 206.
63  W. Ramírez Tobón, Violencia, confl icto armado y narcotráfi co, [w:] J.-M. Galán, F. Th oumi, 

W.R. Tobón, R. Vargas (red.), La batalla perdida contra las drogas: ¿legalizar es la opción?, Bogotá 
2008, s. 253.
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łącznie obie kategorie struktur terytorialnych tworzonych przez podmioty poza-
państwowe w Kolumbii jako „państwa w państwie”. Ian Spears defi niuje je jako 
organizmy tworzone na terenie danego państwa przez aktorów niepaństwowych, 
którzy na tych obszarach sprawują rzeczywistą kontrolę. Skutecznie rozbudowu-
ją oni własne instytucje służące m.in. zbieraniu podatków, zapewnieniu lokalnej 
ludności stosownych usług, jakie w normalnych warunkach świadczy państwo. 
Najbardziej doniosłym tego przykładem jest tworzenie własnego, niezależnego od 
państwa wymiaru sprawiedliwości. Niejednokrotnie organizmy tego rodzaju są 
w stanie utrzymywać kontakty handlowe z podmiotami zagranicznymi64. Zdol-
ność do tworzenia organizmów określanych jako „państwo w państwie” czy też 
„parapaństwo” świadczy o tym, że w Kolumbii funkcjonowanie państwa w latach 
80. i 90. było w stanie erozji.

Dzisiaj sytuacja wygląda pod tym względem znacznie lepiej. Po pierwsze, 
administracji Álvaro Uribe Véleza udało się doprowadzić do demobilizacji od-
działów paramilitares. Nie oznacza to, że zniknął problem ich wpływu na funk-
cjonowanie państwa, przybiera on jednak obecnie nieco inne formy. Po drugie, 
w okresie prezydentury Uribe – w wyniku zdecydowanych działań mających na 
celu militarne pokonanie lewicowych guerrilli – państwo odzyskało kontrolę nad 
zdecydowaną większością swojego terytorium. W rezultacie nie ma już prak-
tycznie na terenie Kolumbii obszarów, na których FARC byłby zdolny tworzyć 
struktury alternatywne wobec instytucji państwa kolumbijskiego. Nie zmienia to 
jednak faktu, że w niektórych rejonach Kolumbii obecność państwa jest bardziej 
symboliczna niż faktyczna. Dotyczy to dzisiaj przede wszystkim regionów gra-
nicznych z Wenezuelą i Ekwadorem oraz terenów nad Pacyfi kiem.

Działalność ugrupowań partyzanckich oraz nieco późniejsze powstanie od-
działów paramilitares, a wreszcie pojawienie się zorganizowanych grup przestęp-
czych zajmujących się produkcją i handlem narkotykami sprawiają, że w Kolum-
bii od lat jednym z najpoważniejszych problemów jest kwestia bezpieczeństwa 
obywateli. Jeśli przyjąć, że jest to jedno z zadań, do których realizacji powołana 
jest instytucja państwa, to stanowi ona kolejny przykład częściowego jej rozkładu 
w Kolumbii. Źródła przemocy w tym przypadku są niezwykle złożone. Ma ona 
podłoże polityczne, sięgające okresu La Violencii w połowie ubiegłego wieku, 
jak i społeczne, związane z trudną sytuacją ludności wiejskiej. Przytoczenie 
wskaźnika zabójstw pomoże zobrazować skalę tego problemu. Otóż w 1958 
roku, a więc w czasie, kiedy w Kolumbii kończył się okres La Violencii, wskaźnik 
ten wynosił 51,5 na 100 tysięcy mieszkańców. W okresie rządów Frontu Naro-
dowego spadł do 16,8 w 1973 roku. Wraz z rozwojem narkobiznesu w latach 80. 
zaczął jednak gwałtownie rosnąć: do 30,2 na 100 tysięcy mieszkańców w 1984
i 52,8 w 1987 roku. Na początku lat 90. w największych miastach kolumbijskich 
(Bogota, Medellín, Calí) wskaźnik ten kształtował się na poziomie około 120 za-

64  I. Spears, States within States: Incipient Political Entities in the Post-Cold War Era, cyt. za:
A.-M. Bejarano, E. Pizarro, Colombia: el colapso parcial del Estado..., op. cit., s. 392.
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bójstw na 100 tysięcy mieszkańców, a w niektórych miejscowościach sięgał po-
ziomu 22065. Przemoc, która w Kolumbii ma różne oblicza, w bezpośredni sposób 
rzutuje na funkcjonowanie instytucji demokratycznych. W tym miejscu wystar-
czy ograniczyć się do przykładu licznych zabójstw liderów i członków kolumbij-
skich partii politycznych66.

Równie niepokojące zjawisko stanowił rozkład wymiaru sprawiedliwości. 
Państwo nie tylko nie było w stanie sprostać rosnącej liczbie popełnianych prze-
stępstw, ale przede wszystkim nie potrafi ło zapobiec wywieraniu wpływu na 
urzędników wymiaru sprawiedliwości przez różne podmioty pozapaństwowe. 
Stali się oni bardzo szybko obiektem ataków ze strony guerrilli, paramilitares oraz 
karteli narkotykowych. Po pierwsze, próbowano w ten sposób zdestabilizować je-
den z głównych elementów funkcjonowania państwa. Po drugie, w drodze zastra-
szania wymienione wyżej podmioty usiłowały wpłynąć na kształt wydawanych 
wyroków. Oprócz gróźb użycia siły i niezliczonych rzeczywistych przypadków 
jej zastosowania przeciwko sędziom, adwokatom i prokuratorom, wymiar spra-
wiedliwości nie funkcjonował także w wyniku gigantycznej korupcji. Dysponując 
ogromnymi dochodami z narkobiznesu, kartele były w stanie płacić niebagatelne 
kwoty za korzystne rozstrzygnięcie istotnej dla nich sprawy.

Mimo wszelkich kłopotów, z jakimi współcześnie boryka się państwo kolum-
bijskie, istnieje wiele obszarów, w których radzi sobie dobrze. I tak na przykład 
funkcjonowanie aparatu biurokratycznego nie budzi większych zastrzeżeń. Pod 
względem gospodarczym Kolumbia od wielu już dekad jest krajem wyjątkowo 
stabilnym na tle regionu Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Przykładowo od 2000 
roku notowany jest nieustanny wzrost gospodarczy. Poniższa tabela przedstawia 
procentowy wskaźnik wzrostu PKB oraz PKB w przeliczeniu na jednego miesz-
kańca.

Tabela 1. Procentowy wzrost PKB oraz PKB per capita dla Kolumbii w latach 2002–2011

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Wzrost PKB w % 2,5 3,9 5,3 4,7 6,7 6,9 3,5 1,7 4,0 5,9
PKB per capita 
(w USD) 2384 2269 2762 3404 3725 4679 5423 5133 6186 7104

Źródło: Bank Światowy, http://data.worldbank.org/indicator (dostęp: 18.01.2013).

W ostatnich latach wskaźnik analfabetyzmu wśród ludności powyżej 15. roku 
życia kształtuje się na poziomie 7%. Dla porównania w Brazylii odsetek osób 

65  C.A. Flores Pérez, El Estado en crisis: crimen organizado y política. Desafíos para la consolida-
ción democrática, México, D.F. 2009, s. 266–267.

66  Entregan lista de municipios en que bandas podrían alterar elecciones, „El Tiempo”, 14.02.2011, 
http://www.eltiempo.com/politica/bandas-quieren-interferir-electoralmente-en-al-menos-60-mu-
nicipios_8858917-4 (dostęp: 18.02.2012).
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umiejących pisać i czytać wynosił 90%, w Ekwadorze – 84%, a w Gwatemali – 
74%. W państwach, które powszechnie uznawane są za upadłe, wskaźnik ten 
oscyluje na poziomie 50–60%67. Rośnie też udział wydatków rządowych na edu-
kację w PKB kraju: o ile w 2008 roku stanowiły one 3,9% PKB, o tyle w 2011 roku 
wzrosły do 4,5% PKB.

Zwłaszcza ostatnia dekada jest okresem, w którym w Kolumbii wiele zmienia 
się na lepsze. Związane jest to przede wszystkim z prezydenturą Álvaro Uribe 
Véleza, który po raz pierwszy wygrał wybory w 2002 roku. Od samego począt-
ku Uribe zapowiadał zakończenie „miękkiej” polityki wobec FARC, której prze-
jawem były według niego negocjacje pokojowe z partyzantami. Zaproponował 
zdecydowaną ofensywę państwa w celu odzyskania kontroli nad dużymi tery-
toriami, które zdominował FARC w rezultacie tworzenia w poprzednich latach 
tzw. stref zdemilitaryzowanych68. Wydaje się, że najkrócej można określić projekt 
polityczny Uribe jako zapowiedź radykalnego wzmocnienia instytucji państwa 
we wszelkich możliwych wymiarach. Koncepcja jego nowej polityki została za-
warta w dokumencie zatytułowanym Polityka obrony i bezpieczeństwa demokra-
tycznego, natomiast powszechnie znana jest jako projekt Seguridad democrática. 
Projekt ten był ukierunkowany po pierwsze na wzrost poczucia bezpieczeństwa 
wśród obywateli, po drugie na wzmocnienie instytucji państwowych poprzez 
oparcie się na zasadach państwa prawa i wartościach demokratycznych69. Wraz 
z nową sytuacją międzynarodową, jaka nastała po zamachach terrorystycznych 
z 11 września 2001 roku, kwestia bezpieczeństwa – także w wymiarze wewnętrz-
nym – stała się priorytetem w skali globalnej. Dzięki temu rząd kolumbijski zy-
skał wielu sojuszników, przede wszystkim Stany Zjednoczone w okresie admi-
nistracji prezydenta George’a W. Busha. Jednym ze sposobów osiągnięcia celów 
programu Seguridad democrática było zwiększenie siły państwa poprzez zmiany 
w siłach zbrojnych. Koncentrowano się głównie na następujących sferach: wzrost 
środków fi nansowych przeznaczanych na bezpieczeństwo i obronę, wzrost li-
czebny kolumbijskich sił zbrojnych oraz stworzenie nowych jednostek wojsko-
wych i policyjnych oraz polepszenie ich jakości poprzez zmiany o charakterze 
operacyjnym, w doktrynie sił zbrojnych, a także poprzez zmiany prawne związa-
ne z ich funkcjonowaniem70.

Program Seguridad democrática stosunkowo szybko zaczął przynosić pozytyw-
ne rezultaty. Często za największy sukces prezydenta Uribe uznaje się demilitary-

67  Literacy rate, adult total (% of people ages 15 and above), http://data.worldbank.org/indica-
tor (dostęp: 20.06.2012).

68  F.E. González González, S. Otero Bahamón, ¿De dónde proviene la legitimidad política de 
Álvaro Uribe Vélez?, [w:] C. Launay-Gama, F.E. González González (red.), Gobernanza y confl icto en 
Colombia..., op. cit., s. 61.

69  Colombia. Política de Defensa y Seguridad Democrática – Carta del Presidente de la República, 
Álvaro Uribe Vélez, za: http://www.resdal.org/Archivo/col-03-presi.htm (dostęp: 21.06.2012).

70  A. Vargas Velásquez, Las fuerzas armadas en el confl icto colombiano: antecedentes y perspec-
tivas, Medellín 2010, s. 205.
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zację oddziałów paramilitares, wielu specjalistów podkreśla jednak, że nie rozwią-
zuje ona jeszcze problemu ich funkcjonowania w życiu publicznym. Zwraca się 
uwagę między innymi na fakt, że nie wszystkie oddziały złożyły broń. Po drugie, 
współcześnie zmieniły się formy ich działania. Przede wszystkim organizacje 
paramilitares są niezwykle zaangażowane w narkobiznes. Można mówić dziś 
o pewnej ewolucji tych oddziałów: od formacji o charakterze samo-obrony przed 
partyzantami do zbrojnych grup przestępczych zajmujących się przede wszystkim 
narkobiznesem i handlem bronią. Pochodzące z nielegalnych źródeł środki 
fi nansowe, którymi dysponują, pozwalają im odgrywać istotną rolę w państwie. 
Poddając się formalnie procesowi demilitaryzacji i demobilizacji, zyskali możliwość 
legalnego uczestniczenia w życiu politycznym. Stąd jako jedno z najpoważniejszych 
zagrożeń dla rozwoju i konsolidacji systemu demokratycznego  w Kolumbii 
wymieniany jest wpływ, jaki dawni paramilitares mają na politykę wewnętrzną. Je-
den z kolumbijskich badaczy funkcjonowania instytucji państwowych w Kolumbii 
Luis Javier Orjuela podkreśla, że największym niebezpieczeństwem dla współczes-
nego państwa kolumbijskiego jest właśnie zdominowanie życia publicznego przez 
osoby związane z paramilitares. Określa on ten proces jako parapolítica. W trakcie 
badań terenowych i licznych rozmów, jakie autor prowadził w Bogocie i Medellín, 
wiele osób wskazywało właśnie to zjawisko jako największe współczesne zagroże-
nie dla stabilności kraju. Dokonuje się ono poprzez ogromne wpływy byłych pa-
ramilitares w instytucjach państwowych na szczeblu lokalnym i w coraz większym 
stopniu także na szczeblu ogólnopaństwowym71. Niewątpliwie wielkim sukcesem 
prezydenta Uribe jest poprawa bezpieczeństwa. Świadczyć o tym może chociażby 
spadek odsetka zabójstw na 100 tysięcy mieszkańców, o czym była już mowa72. 
Jeszcze niedawno Bogota i Medellín należały do najbardziej niebezpiecznych miast 
w Kolumbii, dzisiaj oba uchodzą za jedne z bezpieczniejszych w kraju73. Zwracają 
na to uwagę mieszkańcy tych miast, którzy podkreślają, iż odczuwalna jest po-
prawa poczucia bezpieczeństwa, np. liczba porwań między rokiem 2001 a 2011 
zmniejszyła się dziesięciokrotnie74.

W dalszym ciągu jednak nie można zapominać, że w Kolumbii trwa konfl ikt 
zbrojny, którego ofi arą w pierwszej kolejności jest ludność cywilna. Administra-
cja obecnego prezydenta Juana Manuela Santosa podejmuje szereg działań, któ-
re mają na celu polepszenie sytuacji w zakresie ochrony praw człowieka, między 
innymi zwrot własności ziemskiej, do której opuszczenia zmuszonych zostało 

71  Wywiad autora z Luisem Javierem Orjuelo, Bogota, 15 lutego 2011; Luis Javier Orjuelo – pro-
fesor na Wydziale Nauk Politycznych, Universidad de los Andes.

72  D. Pécaut, Crónica de cuatro décadas de política colombiana, Bogotá 2006, s. 500–501.
73  Wywiad autora z Mirosławą Kubas-Paradowską, radcą Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej 

w Kolumbii, przeprowadzony 14 lutego 2011 roku.
74  Homicide (rate, criminal judicial system), za: http://www.oas.org/dsp/Observatorio/data-

base/indicatorsdetails.aspx?lang=en&indicator=17 (dostęp: 18.01.2013).
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w wyniku konfl iktu zbrojnego około 3 miliony mieszkańców Kolumbii75. Zdecy-
dowana polityka administracji Uribe i jej kontynuacja w wielu wymiarach przez 
prezydenta Santosa powodują, że zmiany dotyczą także konfl iktu zbrojnego w Ko-
lumbii. Chociaż daleko jeszcze do jego zakończenia, to jednak pozycja aktorów 
niepaństwowych jest dzisiaj zdecydowanie słabsza, zwłaszcza w sensie militar-
nym. Czynnikiem, który zapewnia trwałą możliwość ich działania, są środki po-
chodzące z narkobiznesu. Państwo kolumbijskie odzyskało kontrolę nad zdecydo-
waną większością swojego terytorium, co przejawia się między innymi w spadku 
powierzchni obszarów uprawy krzewu koki, których znaczna część znajdowała się 
na terenach niekontrolowanych przez państwo.

Tabela 2. Powierzchnia obszarów upraw krzewu koki w Kolumbii w latach 2001–2010

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Powierzchnia 
w hektarach

144 800 102 000 86 000 80 000 86 000 78 000 99 000 81 000 68 000 57 000

Źródło: United Nations Offi ce on Drugs and Crime, World Drug Report 2012, http://www.unodc.org/
unodc/en/data-and-analysis/WDR-2012.html (dostęp: 18.01.2013).

Wskutek procesu demobilizacji paramilitares oraz coraz słabszej pozycji ELN 
w zasadzie jedynym istotnym podmiotem kontestującym dzisiaj rolę państwa ko-
lumbijskiego jest FARC. Trzeba jednak zaznaczyć, że również to ugrupowanie ma 
coraz mniej wspólnego ze swoimi pierwotnymi ideałami i walką ideologiczną, 
natomiast coraz bardziej związane jest z produkcją i handlem narkotykami. Nie 
bez przyczyny coraz częściej w kontekście FARC pada określenie narcoguerrilla.

Poprawiający się stan bezpieczeństwa powoduje, że Kolumbia staje się coraz 
atrakcyjniejszym miejscem dla zagranicznych inwestorów. W 2011 roku zainwe-
stowali oni tutaj 14,5 miliarda dolarów, a prognozy na rok 2012 są jeszcze bardziej 
optymistyczne. Niewątpliwie przyczyni się do tego także podpisanie przez Ko-
lumbię i ratyfi kowanie przez senat Stanów Zjednoczonych Traktatu o Wolnym 
Handlu między obydwoma krajami76.

W przypadku Kolumbii należałoby mówić o częściowej dysfunkcyjności 
państwa, podobnie jak zasadne wydaje się twierdzenie o selektywnej obecności 
państwa kolumbijskiego (presencia selectiva del Estado)77. O ile bowiem faktycz-
nie państwo kolumbijskie nie dysponuje monopolem na stosowanie przemocy, 
okresowo nie kontroluje pewnych terytoriów we własnych granicach i ma proble-

75  J. Wyss, Despite Security Gains Crime Still Plagues Colombia, „Miami Herald”, http://www.
miamiherald.com/2011/01/25/2032356/some-strides-in-colombia.html (dostęp: 14.02.2011).

76  J. Forero, ‘Colombian Miracle’ Takes Off , „Washington Post”, 13.04.2012, http://www.washing-
tonpost.com/world/the_americas/colombian-miracle-takes-off /2012/04/13/gIQAsnEdET_story.
html (dostęp: 23.04.2012).

77  Wywiad autora z Luisem Javierem Orjuela, 15 lutego 2011.
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my z wypełnianiem niektórych swych funkcji, o tyle jednocześnie realizuje część 
swoich zadań. W ostatnich latach widać też, że próbuje wzmocnić swą pozycję, 
by móc stawić czoło wyzwaniom ze strony podmiotów niepaństwowych. Nie ma 
bowiem wątpliwości, że najskuteczniejszym sposobem walki z bieżącymi proble-
mami państwa kolumbijskiego będzie dążenie do jego wzmocnienia.

Meksyk – państwo w stanie kryzysu

W ostatnich latach obok Haiti i Kolumbii kolejnym państwem w rejonie Amery-
ki Łacińskiej i Karaibów najczęściej wymienianym w kontekście dysfunkcyjności 
bądź upadłości jest Meksyk. Nierzadko był on określany nawet mianem państwa 
upadłego78. Niewątpliwie ma to związek z rozpoczętą przez prezydenta Felipe Cal-
deróna wojną z kartelami narkotykowymi i olbrzymią eskalacją przemocy zwią-
zanej z ich rosnącą aktywnością na terenie kraju.

Według rankingu FSI z roku 2012 Meksyk znalazł się na 98. pozycji. W 2011 
roku zajmował 94. lokatę i była ona o dwa miejsca gorsza w stosunku do roku 
2010 i o 11 miejsc gorsza od tej zajmowanej w roku 200879. Czynnikiem, który 
w największym stopniu decyduje o wyniku państwa meksykańskiego w owym 
rankingu, jest funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa oraz stan przestrzegania 
praw człowieka. Jest to bez wątpienia skutek przyjęcia przez administrację Cal-
deróna siłowego sposobu rozwiązania problemu narkobiznesu w Meksyku. Po-
ciągnęło to za sobą zarówno eskalację przemocy wobec przedstawicieli państwa 
ze strony karteli narkotykowych, jak i doprowadziło do intensyfi kacji walk mię-
dzy poszczególnymi organizacjami zajmującymi się przemytem narkotyków do 
Stanów Zjednoczonych. Bezpośrednim skutkiem takiego rozwoju wypadków jest 
również wzrost liczby ofi ar wśród ludności cywilnej80: tylko w roku 2010 liczba ta 
przekroczyła 15 tysięcy, a do roku 2012 sięgnęła 60 tysięcy81. Jednocześnie z uwa-
gi na źródło owej przemocy – kartele narkotykowe – coraz częściej pojawiają się 
porównania z Kolumbią na przełomie lat 80. i 90. XX wieku. Wydaje się jednak, że 

78  Po raz pierwszy tego typu określenia pojawiły się w Stanach Zjednoczonych w 2009 roku. 
Amerykańskie Połączone Dowództwo Sił Zbrojnych (U.S. Joint Forces Command) rekomendowało 
wtedy zwrócenie szczególnej uwagi na Meksyk i Pakistan jako na państwa słabe i w stanie upadku, 
natomiast Michael V. Hayden, szef CIA w latach 2006–2009, określił Meksyk jako państwo, które 
obok Iranu będzie stanowić największe wyzwanie dla prezydenta Obamy. G.W. Grayson, Mexico: 
Narco-Violence and a Failed States?, New Brunswick, NJ 2010, s. 267.

79  Failed States Index 2012, Fund for Peace, http://ff p.statesindex.org/rankings-2012-sortable 
(dostęp: 3.01.2014).

80  Empeora México en lista de ‘Estados fallidos’, „El Universal”, 21.07.2011, s. A8.
81  Dokładna liczba ofi ar nie jest znana. E. Mendoza Hernández-Zeta, Cinco años de guerra,

60 mil muertos, „Proceso”, 10.12.2011, http://www.proceso.com.mx/?p=290774 (dostęp: 20.01.2013); 
Aft er 5 Years, Mexic Drug War Still Rages, „Washington Post”, 11.12.2011, http://www.washington-
post.com/world/americas/aft er-5-years-mexicos-drug-war-still-rages/2011/12/10/gIQAIocUlO_
story.html (dostęp: 11.12.2011).
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mimo pewnych podobieństw sytuacja w Meksyku jest zdecydowanie odmienna. 
Przede wszystkim w przypadku Kolumbii można mówić o niemalże chronicz-
nej słabości państwa, podczas gdy w Meksyku co najmniej od czasu rewolucji 
meksykańskiej, a już na pewno od momentu utworzenia Partii Rewolucyjno-
-Instytucjonalnej (Partido Revolucionario Institucional – PRI) pod koniec lat 20. 
ubiegłego stulecia obserwuje się silną instytucję państwową. Źródłem jej siły 
było stworzenie stabilnego aparatu biurokratycznego państwa i funkcjonowanie 
trwałych instytucji państwowych, które znajdowały się pod kontrolą partii domi-
nującej. Od czasu zawiązania Partii Narodowo-Rewolucyjnej (Partido Nacional 
Revolucionario – PNR) w 1929 roku, która była protoplastą PRI, meksykański 
system polityczny stanowił zadziwiającą mieszankę politycznego liberalizmu i au-
torytaryzmu82. Mimo że nie obowiązywał żaden formalny zakaz funkcjonowania 
partii opozycyjnych, cała władza była skupiona w rękach PRI, co w dużej mierze 
wynikało z niemal całkowitego podporządkowania sobie przez tę partię wszel-
kich instytucji państwowych. Warto tu zauważyć, że nie tylko urząd prezydenta 
przez ponad 70 lat pozostawał w gestii PRI, lecz partia ta aż do połowy lat 90. 
XX wieku wiodła również prym w Kongresie oraz na niższych szczeblach władzy. 
Gubernatorzy wszystkich stanów aż do 1989 roku pochodzili wyłącznie z PRI. 
Zapewnienie sobie dominującej pozycji poprzez zawłaszczenie wszelkich możli-
wych instytucji państwowych leżało w interesie partii rządzącej, dbała ona więc 
o to, by instytucje te były silne. Nie bez przyczyny mówi się o instytucjonalizacji 
(institucionalidad) państwa meksykańskiego w okresie rządów PRI83. W rezultacie 
kraj w czasie dominacji Partii Rewolucyjno-Instytucjonalnej był pod względem 
instytucjonalnym silny. Zmiana nastąpiła w 2000 roku w związku z wygraniem 
wyborów prezydenckich przez Vicente Foxa, kandydata opozycyjnej Partii Ak-
cji Narodowej (Partido Acción Nacional – PAN). Odsunięcie od władzy partii, 
która do tej pory dominowała i kontrolowała zdecydowaną większość instytucji, 
sprawiło jednak, że zakłócony został dotychczasowy mechanizm funkcjonowania 
państwa. Demokratyzacja systemu politycznego zawsze niesie z sobą również de-
centralizację kraju. Istniejące dotąd mechanizmy, oparte w dużej mierze na syste-
mie koneksji i zasadach klientelizmu, teraz zaczynały funkcjonować w warunkach 
demokratycznych.

Nie jest przypadkiem, że na zjawisko narkobiznesu w Meksyku zaczęto zwra-
cać szczególną uwagę właśnie w okresie transformacji demokratycznej. Samo 
zjawisko nie jest tu niczym nowym. Jego początki sięgają lat 20. i 30. XX wie-
ku, kiedy to Meksyk był głównym źródłem zaopatrzenia Stanów Zjednoczonych 
w marihuanę. Z czasem stał się miejscem, z którego do USA dostarczano heroinę. 
Prawdziwy boom narkotykowy nastąpił w latach 60. w związku z szybko rosnącą 
konsumpcją narkotyków po północnej stronie rzeki Rio Grande. Byłoby zatem 
wielkim błędem twierdzenie, że wraz z demokratycznymi przemianami pojawił 

82  R. Ai Camp, Politics in Mexico: Th e Democratic Transformation, New York 2003, s. 10.
83  L. Medina Peña, Hacia el nuevo Estado. México, 1920–2000, México, D.F. 2010, s. 164.
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się tutaj narkobiznes, którego współczesny rozwój – zbyt powierzchownie – utoż-
samia się z upadkiem państwa meksykańskiego. O ile jednak w okresie rządów 
PRI starano się za wszelką cenę ukryć fakt istnienia tego zjawiska, o tyle po 2000 
roku, a szczególnie po 2006, rząd wypowiedział zdecydowaną wojnę kartelom 
narkotykowym. Po odsunięciu PRI od władzy kartele nie mogły już liczyć na to, 
że w zamian za powstrzymanie się od walk i przemocy organy rządowe będą przy-
mykać oko na ich działalność. W efekcie od kilku lat istnieje otwarty konfl ikt 
między państwem meksykańskim a szeroko rozumianym światem narkobizne-
su. Konfl iktowi temu towarzyszy zacięta walka między poszczególnymi kartela-
mi o kontrolę szlaków przemytniczych, którymi narkotyki są szmuglowane do 
USA, a z północy do Meksyku dostarczana jest nielegalnie broń. W tej sytuacji 
zasadnicze staje się pytanie o stan, w jakim znajduje się ów kraj. Część analityków 
i badaczy zajmujących się funkcjonowaniem państwa twierdzi, że Meksyk spełnia 
kryteria upadłości. Jak bowiem określić inaczej sytuację, w której nie jest w sta-
nie zapewnić bezpieczeństwa swoim obywatelom, nie dysponuje monopolem na 
stosowanie przemocy na własnym terytorium i nie zabezpiecza skutecznie granic, 
a w rezultacie przyjętej strategii działania ginie w ciągu sześciu lat kilkadziesiąt 
tysięcy osób? Bez wątpienia sytuacja taka świadczy o tym, że państwo meksykań-
skie stoi w obliczu bardzo poważnego kryzysu związanego z bezpieczeństwem 
publicznym. Trudno nie zgodzić się z tym, że system bezpieczeństwa publicznego 
w Meksyku jest w katastrofalnym stanie. Zwracał na to uwagę Felipe Calderón 
jeszcze jako prezydent elekt. Bezpieczeństwo publiczne, według niego, stanowi 
element bezpieczeństwa narodowego. W rezultacie przestępczość zorganizowa-
ną w Meksyku należy postrzegać jako zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. 
Już wtedy podkreślał, że walka, jaką jego administracja zamierza podjąć z narko-
biznesem, będzie długa i kosztowna, nie tylko w sensie fi nansowym, ale przede 
wszystkim z uwagi na liczbę ofi ar ludzkich, jakie pochłonie84. Chyba nikt jednak 
w 2006 roku nie spodziewał się, że spirala przemocy, jaka rozkręci się w wyniku 
wojny narkotykowej, będzie aż tak ogromna. Niewielu też przewidywało, że walka 
z narkobiznesem obnaży w tak dużym stopniu słabość meksykańskiego aparatu 
bezpieczeństwa. Również konsekwencje owej wojny są ogromne: poczynając od 
kosztów fi nansowych i obciążenia budżetu państwa, przez wizerunek kraju na 
arenie międzynarodowej, po bezpośrednie koszty polityczne. Nie ulega bowiem 
wątpliwości, że wynik wyborów prezydenckich w 2012 roku, w których wygrał 
kandydat PRI Enrique Peña Nieto, a kandydatka PAN poniosła zdecydowaną 
porażkę, jest w dużej mierze efektem zmęczenia społeczeństwa nieustającą falą 
przemocy.

Jednym z przejawów słabości państwa meksykańskiego, co przekłada się na 
brak sukcesów w walce z narkobiznesem i niezdolność rządu do zapewnienia 
obywatelom bezpieczeństwa, jest sytuacja w służbach odpowiedzialnych za bez-
pieczeństwo wewnętrzne. Największa fala krytyki spada tutaj na policję. Często 

84  L. Astorga, Seguridad, trafi cantes y militares. El poder y la sombra, México, D.F. 2007, s. 53.
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pojawiają się zarzuty, że duża część funkcjonariuszy współpracuje z kartelami 
narkotykowymi. Niekiedy mówi się o prywatyzacji policji meksykańskiej, której 
niektórzy członkowie pracują na zlecenie bossów narkotykowych85. W konse-
kwencji jedna z instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne zdecy-
dowanie nie wywiązuje się ze swoich zadań; ponadto korumpowanie policjantów, 
często wysokich ofi cerów, świadczy o tym, iż narkobiznes dysponuje ogromnymi 
możliwościami fi nansowymi, z których nie waha się skorzystać. W tej sytuacji 
Felipe Calderón – świadom stanu, w jakim znajduje się policja meksykańska – 
postanowił w pierwszej kolejności podjąć próbę jej uzdrowienia. W lipcu 2009 
roku weszła w życie nowa ustawa o Policji Federalnej. Nie tylko zmieniono jej 
nazwę z Federalnej Policji Prewencyjnej (Policía Federal Preventiva) na Policja 
Federalna (Policía Federal), ale też zreformowano jej struktury oraz zapewniono 
nowe możliwości działania. Jednocześnie administracja Calderóna negocjowała 
ze Stanami Zjednoczonymi możliwość amerykańskiej pomocy w profesjonalizacji 
policji meksykańskiej i zaopatrzenia jej w lepszy sprzęt oraz podniesienia kwali-
fi kacji w walce z przestępczością zorganizowaną i terroryzmem86. Efektem tych 
rozmów stało się podpisanie tzw. Inicjatywy z Meridy, której istotna część dotyczy 
amerykańskiej pomocy w walce z narkobiznesem w Meksyku, przede wszystkim 
poprzez wsparcie i modernizację Policji Federalnej.

Słabość instytucji odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa publicz-
nego w państwie powoduje, że możliwy jest rozwój organizacji przestępczych 
zajmujących się przemytem narkotyków do Stanów Zjednoczonych. Dopóki bo-
wiem instytucje te będą słabe i podatne na zjawisko korupcji oraz klientelizmu, 
dopóty kartele narkotykowe będą to wykorzystywać do własnych celów. Jednym 
z nich jest dążenie do tworzenia własnych oddziałów zbrojnych, które niejedno-
krotnie działają na zasadzie jednostek paramilitarnych87. Wystarczy wspomnieć 
słynny już oddział los Zetas, który dziś uznaje się za niezależny kartel narkotyko-
wy i jeden z najbardziej brutalnych spośród karteli meksykańskich. Powstał on na 
gruncie specjalnej jednostki utworzonej przez władze meksykańskiej w celu wal-
ki z przestępczością narkotykową. Niedługo jednak po jej zorganizowaniu i wy-
szkoleniu przeszła ona niemal w całości na stronę kartelu Zatoki, stając się jego 
zbrojnym ramieniem. Swoją brutalnością w walce z konkurentami kartelu Zatoki 
los Zetas szybko zyskali sobie silną pozycję w świecie narkobiznesu, z czasem de-
cydując się na samodzielną działalność związaną nie tylko z przemytem narkoty-
ków, ale też z handlem ludźmi oraz szmuglowaniem broni z USA do Meksyku88.

85  R. Aguilar V., J.G. Castañeda, El narco: La guerra fallida, Mexico, D.F. 2009, s. 33–34.
86  J. Chabat, La respuesta del gobierno de Felipe Calderón al desafío del narcotráfi co: entre lo malo 

y lo peor, [w:] A. Alvarado, M. Serrano (red.), Los grandes problemas de México, t. XV: Seguridad 
nacional y seguridad interior, México, D.F. 2010, s. 33.

87  M. Palacios, M. Serrano, Colombia y México: las violencias del narcotráfi co, [w:] A. Alvarado, 
M. Serrano (red.), Los grandes problemas de México, op. cit., s. 136.

88  F. Gómez, “Los Zetas” originales, diezmados en una década, „El Universal”, 30.01.2011, http://
www.eluniversal.com.mx/nacion/183321.html (dostęp: 18.02.2011).
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W związku z postępującym rozkładem sił policyjnych, które w rzeczywistości 
są niezdolne do prowadzenia skutecznej walki z przestępczością zorganizowaną 
i falą przemocy, jaka od kilku lat zalewa niektóre regiony Meksyku, administracja 
prezydenta Calderóna zdecydowała się sięgnąć w swej wojnie z narkobiznesem 
po wojsko. Sam fakt jego użycia do walki z narkobiznesem nie stanowił w Mek-
syku sytuacji nowej. Tym, co odróżniało zaangażowanie armii w wojnę narkoty-
kową Calderóna od wcześniejszych przypadków tego rodzaju aktywności, była 
skala owego zaangażowania oraz cele, jakie siły zbrojne miały w niej realizować. 
We wcześniejszych latach stosunkowo niewielkie oddziały wojskowe były uży-
wane przede wszystkim w operacjach niszczenia nielegalnych upraw marihuany. 
W zdecydowanie wyjątkowych sytuacjach wykorzystywano siły zbrojne do bezpo-
średniej walki z kartelami narkotykowymi. Teraz do wojny z narkobiznesem wy-
słanych zostało około 50 tysięcy żołnierzy. Ich zadania obejmują także zapewnie-
nie przestrzegania prawa i porządku, a więc funkcje, które tradycyjnie przypisane 
są siłom policyjnym89. Calderón oparł swoją strategię na frontalnej konfrontacji. 
Wymagało to zaangażowania ze strony państwa wszelkich możliwych sił i środ-
ków, także sił zbrojnych. W rezultacie już 11 dni po objęciu urzędu prezydent 
zdecydował się na przeprowadzenie szeroko zakrojonej akcji w stanie Michoacán, 
której realizacja powierzona została właśnie siłom zbrojnym, a nie policji. Opera-
cja miała na celu przede wszystkim zademonstrowanie kartelom, że skończył się 
czas cichego przyzwolenia na ich działalność, a państwo jest na tyle silne, iż goto-
we jest podjąć otwartą walkę z przestępczością zorganizowaną. W kolejnych tygo-
dniach i miesiącach podobne operacje zostały przeprowadzone w wielu stanach, 
w których aktywność karteli była szczególnie widoczna, m.in. w Baja California, 
Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León i Guerrero. Oparcie wojny z narkobiznesem na 
wykorzystaniu w tym celu sił zbrojnych jest niezwykle ryzykowne i, jak pokazuje 
przykład Meksyku w ostatnich latach, nie gwarantuje sukcesu. Przede wszystkim 
siły zbrojne nie są instytucją odpowiedzialną za zapewnienie bezpieczeństwa we-
wnętrznego i przestrzeganie prawa. Rolę tę powinny pełnić siły policyjne i inne 
służby powołane w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Powierzenie 
tej funkcji wojsku niesie z sobą dwojakie niebezpieczeństwo: z jednej strony może 
zagrażać obywatelom, którzy są narażeni na zwiększone prawdopodobieństwo 
łamania praw człowieka przez członków sił zbrojnych, z drugiej zaś jest to nie-
bezpieczne dla instytucji państwa, z którego punktu widzenia może stanowić 
zagrożenie dla procesu konsolidacji systemu demokratycznego oraz budowania 
państwa prawa90. O ile władzom meksykańskim do tej pory udaje się zachować 
właściwy stan relacji cywilno-wojskowych, z naczelną zasadą cywilnej kontroli 
nad siłami zbrojnymi, o tyle zaangażowanie wojska w wojnę z narkobiznesem po-

89  M. Suárez-Mier, Will Mexico Become a Failed State? Some Refl ections on Its Security Problems, 
University of Miami, Center for Hemispheric Policy, 2010, s. 4.

90  A. Alvarado, J. Zaverucha, La actuación de las Fuerzas Armada en la seguridad pública en 
México y Brasil: una visión comparada, [w:] A. Alvarado, M. Serrano (red.), Los grandes problemas 
de México, op. cit., s. 231.
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ciąga za sobą coraz liczniejsze przykłady łamania praw człowieka. Raport organi-
zacji Human Rights Watch z 2011 roku mówi o ponad 150 przypadkach tortur, 
kilkudziesięciu „zniknięciach” oraz zabójstwach, jakich dokonali przedstawiciele 
sił zbrojnych w zaledwie pięciu stanach, których dotyczył raport91.

Według danych opracowanych przez Instituto Ciudadano de Estudios sobre 
la Inseguridad (ICESI) w roku 2000 w Meksyku dokonano nieco ponad 31 ty-
sięcy zabójstw, w 2005 niecałe 26 tysięcy, a w 2010 ponad 34 tysiące. Widać więc 
wyraźnie, że mamy do czynienia z tendencją wzrostową92. Eskalacja przemocy 
jest dostrzegalna jeszcze silniej na przykładzie danych dotyczących porwań. We-
dług danych ICESI w 2010 roku zanotowano w Meksyku około 1200 tego rodzaju 
przypadków, podczas gdy w roku 2000 niecałe 60093. Ze stanem bezpieczeństwa 
wiąże się problem osób, które zostały zmuszone do opuszczenia swojego miej-
sca zamieszkania właśnie z powodu braku poczucia bezpieczeństwa. Meksyk jest 
państwem, w którym „tradycja” migracji i emigracji jest duża. Ma to swoje korze-
nie jeszcze w okresie II wojny światowej, kiedy to wielu Meksykanów wyjeżdżało 
z powodów ekonomicznych do USA. Niewątpliwie jednak eskalacja przemocy 
w ostatnich latach doprowadziła do powstania nowej grupy migrantów i emigran-
tów meksykańskich. Dotyczy to przede wszystkim mieszkańców stanów północ-
nych, głównie Chihuahua i Tamaulipas oraz Michoacán i Guerrero, gdzie prze-
moc osiągnęła najwyższy poziom. Przykładowo badania przeprowadzone przez 
jeden z ośrodków badawczych w Ciudad Juárez mówią, że w 2010 roku miasto to 
mogło opuścić nawet 230 tysięcy mieszkańców, z czego około połowa prawdopo-
dobnie udała się do USA94. Specjaliści z Fund for Peace zwracają też uwagę na nie-
efektywność wymiaru sprawiedliwości jako jednego z czynników, który stanowi 
zagrożenie dla stabilnego funkcjonowania państwa. Tymczasem, dla przykładu, 
prokuratura Dystryktu Federalnego, w którym leży miasto Meksyk, jest w stanie 
rozwiązać zaledwie około 8% zgłaszanych jej przestępstw95.

Należy podkreślić, że w przypadku fi aska walki z narkobiznesem potężne 
kartele narkotykowe zdobędą możliwości wpływania na wyniki wyborów. Mogą 
o tym świadczyć wydarzenia ze stanu Michoacán. Pod koniec 2011 roku prezydent 
Calderón publicznie zakwestionował wybory w tym stanie, twierdząc, że prawdo-
podobnie doszło do próby ingerowania w ich wynik przez kartele narkotykowe96.

91  Aft er 5 Years, Mexico’s Drug War Still Rages, „Washington Post”, 10.12.2011, http://www.wa-
shingtonpost.com/world/americas/aft er-5-years-mexicos-drug-war-still-rages (dostęp: 10.12.2011).

92  Zob. http://www.icesi.org.mx/documentos/estadisticas/estadisticasOfi /denuncias_homici-
dio_1997_2010.pdf (dostęp: 14.04.2011).

93  Zob. http://www.icesi.org.mx/documentos/estadisticas/estadisticasOfi /denuncias_secue-
stro_1997_2010.pdf (dostęp: 14.04.2011).

94  G.J. Hale, A “Failed State” in Mexico: Tamaulipas Declares Itself Ungovernable, James Baker III 
Institute for Public Policy, Rice University, 2011, s. 8–9.

95  J. Bailey, J. Chabat (red.), Crimen transnacional y seguridad pública. Desafíos para México
y Estados Unidos, México 2003, s. 118.

96  J. Ramos, R. Gómez, Clara injerencia de crimen organizado en comicios, „El Universal”, 
7.12.2011, http://www.eluniversal.com.mx/primera/38311.html (dostęp: 7.12.2012); N. Cortés,
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W 2010 roku wzrost gospodarczy wyniósł w Meksyku 5,5%, co było najlep-
szym rezultatem w XXI wieku. Infl acja jest na niskim poziomie – w 2011 roku 
osiągnęła zaledwie 3,82%97, a przecież presja infl acyjna od wielu lat była źródłem 
ekonomicznych problemów tego kraju. Mając w pamięci nie tak dawne załamanie 
fi nansowe Meksyku na przełomie 1994 i 1995 roku, nie wspominając już o potęż-
nym kryzysie lat 80. ubiegłego wieku, należy uznać to za ważny krok w kierunku 
stabilizacji makroekonomicznej państwa. Również w sferze społecznej, mimo ca-
łej skomplikowanej i nie wolnej przecież od poważnych problemów sytuacji, pań-
stwo meksykańskie notuje widoczne postępy. Według danych Banku Światowego 
w 2008 roku w Meksyku 47,4% społeczeństwa żyło poniżej granicy ubóstwa, pod-
czas gdy w 1998 roku odsetek ten wynosił 63,7%. Wskaźnik Giniego za rok 2008 
kształtował się na poziomie 48,2898. Ponad 90% mieszkańców umie czytać i pisać, 
a długość życia jest bliska poziomowi, jaki osiągnęły społeczeństwa państw wyso-
ko rozwiniętych99. Mimo to według raportu Organizacji Współpracy Gospodar-
czej i Rozwoju Meksyk wciąż jest jednym z państw o największych nierównoś-
ciach społecznych. W 2008 roku dochód 10% najbogatszej części społeczeństwa 
meksykańskiego był 26 razy większy niż 10% najuboższych Meksykanów100.

Podsumowując powyższą analizę dotyczącą funkcjonowania państwa meksy-
kańskiego, należy stwierdzić, że jest ono w stanie poważnego kryzysu, nie oznacza 
to jednak jego upadku. Potwierdza to również Failed States Index, według którego 
Meksyk – zajmując w nim 98. pozycję – znajduje się w grupie państw zagrożonych 
(warning). Podstawowym kryterium, które wpływa na taką ocenę, jest niesku-
teczność państwa w zapewnieniu obywatelom bezpieczeństwa publicznego oraz 
łamanie praw człowieka. Z pewnością trzeba do tego także dodać nierówności 
społeczne, które mimo iż ulegają zmniejszeniu, niewątpliwie w dalszym ciągu są 
na wysokim poziomie. Zdecydowana większość kłopotów związanych z bezpie-
czeństwem publicznym jest pokłosiem wypowiedzenia przez administrację Fe-
lipe Calderóna otwartej wojny kartelom narkotykowym działającym na terenie 
Meksyku. Eskalacja przemocy, jaka w wyniku tego nastąpiła, stanowi trudność, 
z którą rząd nie potrafi  sobie poradzić. Charakter problemu sprawia też, że jest 
bardzo wątpliwe, czy Meksyk będzie w stanie z owego kryzysu wyjść o własnych 
siłach. Biorąc pod uwagę, że potęga meksykańskiego narkobiznesu w dużej mie-
rze jest zależna od czynników zewnętrznych (jak na przykład popyt na narkotyki 

J. Arvizu, R. Gómez, Enfrenta a PRI y Pan narco en la política, „El Universal”, 8.12.2011, http://www.
eluniversal.com.mx/primera/38317.html (dostęp: 8.12.2011).

97  Zob. http://www.iadb.org/Research/LatinMacroWatch/ (dostęp: 23.07.2012).
98  Dla porównania ten sam wskaźnik w 2008 roku wynosił dla: Kolumbii – 57,2, Peru – 49, 

Argentyny – 46,3, Brazylii – 55,1, Polski – 34,2; http://databank.worldbank.org/ddp/html-jsp/ (do-
stęp: 23.07.2012).

99  B. Stephens, Th e Mexican Paradox, „Wall Street Journal”, 31.05.2011, http://online.wsj.com/
article/ (dostęp: 27.06.2012).

100  I. Yutzil, Aumenta en México la desigualdad social, „El Universal”, 6.12.2011, http://www.
eluniversal.com.mx/primera/38303.html (dostęp: 6.12.2011).
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w USA, podaż narkotyków z państw andyjskich, głównie z Kolumbii, przemyt 
broni z USA do Meksyku), wydaje się, iż Meksyk nie może pozostać osamotnio-
ny w walce z nim. Specyfi ka zjawiska narkobiznesu powoduje również, że jest to 
problem wyjątkowo trudny do zlikwidowania. Największe z karteli narkotyko-
wych mają swoje wpływy w różnych regionach kraju. W niektórych z nich – jak 
na przykład w stanie Sinaloa – owe wpływy są głęboko zakorzenione zarówno 
z powodów historycznych, jak i politycznych. Kartele są niejednokrotnie obecne 
w kręgach władzy na różnym poziomie. Należy się zgodzić z jakże ciekawą kon-
statacją Luisa Astorgi – jednego z najwybitniejszych badaczy problematyki narko-
biznesu w Meksyku – że tamtejsze organizacje przestępcze nie są zainteresowane 
upadkiem instytucji państwa ani zdobyciem władzy, na przykład poprzez two-
rzenie organizacji politycznych, zależy im natomiast na wykorzystaniu instytucji 
państwa do realizacji własnych interesów. Stąd na przykład bierze się ogromna 
skala korupcji w policji. Można zatem stwierdzić, że w meksykański narkobiznes 
zaangażowani są przedstawiciele pewnej części społeczeństwa, których działal-
ność zdecydowanie negatywnie wpływa na sprawne rządzenie krajem, nie walczą 
oni jednak o przejęcie władzy i kontroli nad nim101. Podkreślenia wymaga fakt, że 
bez istotnych postępów w zakresie poprawy bezpieczeństwa publicznego funkcjo-
nowanie instytucji państwa meksykańskiego może czekać wiele trudności. Prze-
de wszystkim jeśli obywatele w dalszym ciągu będą doświadczać ogromnej fali 
przemocy, której rząd nie będzie w stanie powstrzymać ani kontrolować, może 
się okazać, iż instytucje państwowe stracą zaufanie obywateli. Może to stanowić 
istotne zagrożenie dla systemu demokratycznego w Meksyku. Niejednokrotnie 
bowiem obserwowano już proces, w którym obywatele tracili wiarę w sprawne 
funkcjonowanie systemu demokratycznego w sytuacji, gdy ten nie potrafi ł pomóc 
państwu wywiązać się ze swych obowiązków, czego skutkiem było poszukiwa-
nie rządów twardej ręki, które owszem, potrafi ły rozwikłać pewne bieżące prob-
lemy, wiązało się to jednak najczęściej z odejściem od zasad demokratycznych. 
Warto też zwrócić uwagę na międzynarodowy wymiar kwestii bezpieczeństwa 
publicznego w Meksyku. Coraz widoczniejsze jest bowiem rozprzestrzenianie się 
wpływów meksykańskiego narkobiznesu na państwa sąsiednie. Dotyczy to przede 
wszystkim krajów środkowoamerykańskich, gdzie obserwuje się nie tylko rozwój 
rodzimej przestępczości zorganizowanej, ale też ekspansję wpływów meksykań-
skich karteli. Wiele pytań i kontrowersji budzi wpływ narkobiznesu w Meksyku 
na sytuację w USA. Amerykanie są coraz bardziej świadomi zagrożeń, jakie zjawi-
sko to może stanowić bezpośrednio dla nich. Nie chodzi tutaj już tylko i wyłącz-
nie o dostarczanie ogromnych ilości narkotyków, które prowadzą do uzależnienia 
wielu obywateli amerykańskich. Uwagę zwraca się na ekspansję interesów meksy-
kańskich karteli w Stanach Zjednoczonych, które inwestują tam swoje pieniądze. 
Obserwuje się wzrost przestępczości, która jest skutkiem walk między meksykań-
skimi kartelami na terenie USA.

101  L. Astorga, Seguridad, trafi cantes…, op. cit., s. 54.
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Podsumowanie

Dysfunkcyjność państw Ameryki Łacińskiej nie jest problemem na dużą skalę, 
nie ulega jednak wątpliwości, że region ten nie jest wolny od omawianego zjawi-
ska. Powyższa analiza ogranicza się do trzech przypadków: Haiti, Kolumbii oraz 
Meksyku. Spośród nich jedynie Haiti nie budzi wątpliwości w kwestii określenia 
go mianem państwa upadłego. Jest jednak faktem bezspornym, że również po-
zostałe kraje regionu, nie tylko Kolumbia i Meksyk, borykają się z poważnymi 
trudnościami w zakresie funkcjonowania instytucji państwowych. Jeśli spojrzeć 
na problem korupcji, zjawisko klientelizmu, poziom przestrzegania praw czło-
wieka czy nierówności społeczne, to oczywiste jest, że są to bolączki zdecydowa-
nej większości krajów latynoamerykańskich i karaibskich. Już to, że w pierwszej 
setce rankingu FSI znajduje się 15 państw regionu Ameryki Łacińskiej i Karai-
bów, świadczy, iż jest to kwestia, której nie można pomijać, prowadząc różnego 
rodzaju analizy związane ze współczesną kondycją zachodniej półkuli. To z pew-
nością temat istotny chociażby z punktu widzenia funkcjonowania systemów de-
mokratycznych w krajach latynoamerykańskich. Problemy związane z funkcjo-
nowaniem instytucji państwa mogą stanowić istotne zagrożenie dla konsolidacji 
i dalszego funkcjonowania demokracji w tym regionie. Najbardziej niepokojące 
trendy można obserwować w Gwatemali, gdzie tradycyjnie słabe pod względem 
instytucjonalnym państwo nie radzi sobie nie tylko ze zorganizowaną przestęp-
czością, ale też z trudnościami natury społecznej i ekonomicznej. Także w sąsied-
nim Hondurasie ostatni zamach stanu pokazał, że instytucja państwa znajduje 
się w poważnym kryzysie. Zamieszki, do jakich doszło w 2010 roku na Jamajce, 
świadczą, że nie tylko Haiti jest siedliskiem przestępczości zorganizowanej, ale 
również w pozostałych krajach karaibskich władze nie do końca są w stanie po-
radzić sobie z tym zjawiskiem. Jeśli nie nastąpi w tym zakresie istotna poprawa 
sytuacji, nie można wykluczyć, iż małe i często słabe pod względem instytucjonal-
nym państwa Karaibów i Ameryki Środkowej znajdą się w podobnej sytuacji jak 
dzisiaj Meksyk. Nie należy też zapominać o Boliwii, gdzie słabość instytucjonalna 
problemy  oraz kłopoty ekonomiczne i społeczne powodują, że wcale nie można 
wykluczyć rozpadu państwa. Tym samym dla wielu krajów Ameryki Łacińskiej 
i Karaibów jednym z podstawowych celów, jakie powinny sobie postawić władze 
i elity zarówno polityczne, jak i gospodarcze, jest podjęcie intensywnych działań 
na rzecz wzmocnienia instytucji państwa.
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Dysfunctional states in Latin America on the examples of Haiti, Colombia

and Mexico

Problem of failed states in Latin America and the Caribbean region is not so huge as in Africa or Asia. But it would 

be a great abuse to say that in the western hemisphere there is no problem with functioning of the institution of 

state. However, with the reference to this region it seems to be more justifi ed to use the term of state disfunctio-

nality. In fact, there is only one state that could be described as a failed one – Haiti. Its situation is very similar to 

some African countries that have the biggest problems with the institution of state. That is why in the analysis 

of the region Haiti could not be missed. Also, the specifi c case of Haiti, which is very similar to the African states, 

the analysis of its situation was conducted in the same way. The analysis is based on the 12 factors used by the 

Fund for Peace Failed States Index.

In the chapter we can also fi nd the case studies of Colombia and Mexico. These two states are often mentio-

ned as the examples of failed states. During the researches the author concluded that this description is not the 

perfect one. Both Colombia and Mexico have great problems in the area of state functioning but they are not 

examples of failed states. Colombia presents an example of a weak state and this is the cause of its problems. 

Meanwhile, Mexico is in a deep crisis in the area of security and organized crime but most of other functions are 

well realized by the Mexican state. These assumptions determined the way of analysis. Neither Colombia nor 

Mexico can be analyzed the same way as Haiti or some African states.
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