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Pionki w grze czy trzecia si∏a?

Wp∏yw na wydarzenia w Azji i Afryce mia∏a równie˝ zimna
wojna. Poniewa˝ ruchy wyzwoleƒcze wymierzone by∏y prze-
ciwko paƒstwom zachodnim, przywódcy bloku wschodniego
przedstawiali si´ jako protektorzy narodów „uciskanych przez
kapitalistycznych imperialistów”, a jednoczeÊnie potajemnie
wspierali organizacje rewolucyjne w ró˝nych krajach. Dzia∏a-
niom tym sprzyja∏a popularnoÊç komunizmu wÊród dzia∏aczy
antykolonialnych, którym ideologia marksistowska wydawa∏a
si´ atrakcyjnà receptà na przej´cie w∏adzy i kontroli nad gospo-
darkà w ojczystych krajach. W konsekwencji ruchy wolnoÊcio-
we wiàza∏y si´ cz´sto z blokiem wschodnim, przyjmujàc od niego
pomoc wojskowà i finansowà. JeÊli dochodzi∏y do w∏adzy – jak
w Korei, Wietnamie, Kambod˝y czy na Kubie – ich paƒstwa sta-
wa∏y si´ satelitami swych komunistycznych protektorów. Aby te-
mu zapobiec, Zachód wspiera∏ ugrupowania antykomunistyczne
oraz tworzone przez nie rzàdy, a tak˝e pomaga∏ paƒstwom
kolonialnym toczàcym walk´ z komunistami. W niektórych
wypadkach strony zimnej wojny decydowa∏y si´ na bezpoÊred-
nià interwencj´. W ten sposób rywalizacja mocarstw nak∏ada∏a
si´ na lokalne konflikty kolonialne, polityczne i plemienne.

Wraz ze wzrostem liczby niepodleg∏ych paƒstw azjatyckich
i afrykaƒskich zacz´to upatrywaç w nich nowà si∏´ w Êwiato-
wej polityce, niezale˝nà od supermocarstw. Jedna z koncepcji
upowszechniona w okresie dekolonizacji g∏osi∏a, i˝ wyzwolone
kraje stanowià Trzeci Âwiat, przewy˝szajàcy moralnie obydwa
bloki walczàce w zimnej wojnie. Za∏o˝enia tej teorii objaÊni∏
Paul Johnson:

By∏ ju˝ pierwszy Êwiat Zachodu, ze swoim drapie˝nym
kapitalizmem; drugi Êwiat socjalizmu totalitarnego;
a ka˝dy z nich mia∏ swój ohydny arsena∏ masowej
zag∏ady. Dlaczego nie mia∏by powstaç trzeci Êwiat jak
Feniks z popio∏ów imperium. Wolny, pokojowy, bez po-
wiàzaƒ, pracowity, oczyszczony z wad kapitalizmu
i stalinizmu, Êwiat promieniujàcy zaletami spo∏ecznymi,
który dziÊ w∏asnym wysi∏kiem ocali siebie, a jutro swo-
im przyk∏adem ca∏y Êwiat.

W 1955 r. zebrani na konferencji w Bandungu
przywódcy 29 krajów Azji i Afryki pot´pili kolonia-
lizm i dyskryminacj´ rasowà, zadeklarowali neutral-
noÊç w konflikcie supermocarstw oraz za˝àdali
zwi´kszenia wp∏ywów w ONZ. Has∏a te sta∏y si´
programem ruchu paƒstw niezaanga˝owanych,
którego cz∏onkowie zobowiàzali si´ nie anga˝owaç
w zimnà wojn´ i wspó∏pracowaç ze sobà na rzecz po-
koju i rozbrojenia. Mimo rosnàcej liczby uczestników
inicjatywa ta okaza∏a si´ przedsi´wzi´ciem g∏ównie
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Stosy czaszek ofiar Czerwonych Khme-
rów – ugrupowania radykalnych komuni-
stów, których rzàdy w Kambod˝y (w latach
1975–1979) doprowadzi∏y do Êmierci ok.
1/3 ludnoÊci kraju. Los Kambod˝y stanowi
tragiczny przyk∏ad rywalizacji mocarstw.
W 1970 r. w∏adz´ w tym paƒstwie przejà∏
re˝im wojskowy, popierany przez USA.
Po wycofaniu si´ wojsk amerykaƒskich
z Indochin, w 1975 r. Kambod˝´ opano-
wali Czerwoni Khmerzy pod wodzà Pol
Pota, majàcy poparcie Chin. W 1979 r.
zostali oni odsuni´ci od w∏adzy przez
Wietnamczyków, którzy wyst´powali jako
sojusznicy ZSRR. W efekcie nied∏ugo po-
tem wybuch∏ konflikt chiƒsko-wietnamski,
a Kambod˝a pogrà˝y∏a si´ w wojnie
domowej.

Dekolonizacja Afryki (por. mapa
rozdz. 48).
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