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prof. dr hab. Lech antonowicz* 

Czy zakończenie dekolonizacji zostało odroczone 
ad infinitum? 

1. Pojęcie i zasady dekolonizacji
Burzliwy rozwój ruchu narodowo-wyzwoleńczego w krajach kolonialnych był jednym 

z najważniejszych zjawisk społeczno-politycznych w drugiej połowie XX w. Ruch ten dopro-
wadził do rozpadu kilku imperiów kolonialnych i powstania na ich miejscu państw stano-
wiących około połowy obecnego składu społeczności międzynarodowej. Zarazem jest rzeczą 
wielce znamienną długotrwałe utrzymywanie się na mapie politycznej współczesnego świata 
resztek systemu kolonialnego. Właśnie to ostatnie zagadnienie jest głównym przedmiotem 
niniejszego szkicu. Poprzedza je tylko zwięzłe przedstawienie pojęcia i zasad dekolonizacji 
w prawie międzynarodowym1.

Główną podstawą prawnomiędzynarodową likwidacji kolonializmu po drugiej wojnie 
światowej była i – wobec nie zakończenia tego procesu – jest nadal Karta Narodów Zjedno-
czonych. Państwa – sygnatariusze Karty zamieściły w jej tekście postanowienia dotyczące po-
nad stu terytoriów położonych w Azji, Afryce, Ameryce, Oceanii i nawet w Europie, które 
wówczas traktowano zazwyczaj jako mające status kolonialny. Postanowienia te – nie używa-
jąc zresztą terminu „kolonia”, czy też jego pochodnych – zostały ujęte w trzech rozdziałach: 
XI (terytoria niesamodzielne), XII (terytoria powiernicze) oraz XIII (Rada Powiernicza). Od 
razu trzeba podkreślić, że postanowienia te, zwłaszcza dotyczące terytoriów niesamodziel-
nych, cechuje duża ogólnikowość. Operują one terminami, które nie są jednoznacznie rozu-
miane w jurysprudencji, a zarazem mają treść par excellence polityczną.

Organizacja Narodów Zjednoczonych zajęła się zagadnieniami kolonialnymi od począt-
ku swojej działalności w 1946 r. stając się stopniowo forum coraz ostrzejszej walki dyploma-
tycznej. Spory toczyły się nie tylko wokół spraw dotyczących poszczególnych terytoriów. Za-
daniem ONZ było również formułowanie przepisów, które złożyły się na to, co można by 

* Emerytowany profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 
1 Ze względu na syntetyczny charakter szkicu nie przytacza się w nim literatury zagadnienia dekolonizacji. 
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s. 169–233. Zob. również artykuł autora pt. ONZ: bilans dekolonizacji i perspektywy jej zakończenia, w: T. Łoś-No-
wak (red.), Narody Zjednoczone między oczekiwaniem a spełnieniem, Wrocław 1995, s. 141–157.
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nazwać „kodeksem dekolonizacji”. Tak więc już w latach 1951–1953 przeprowadzono dość 
szczegółowe studia nad treścią pojęcia pełnej samodzielności w ujęciu XI rozdziału Karty NZ. 
Ustalono wówczas, że pojęcie to obejmuje przede wszystkim niepodległość, ale także dobro-
wolne i równoprawne przyłączenie się do innego państwa2.

Bardzo ważnym ogniwem w procesie kształtowania się zasad dekolonizacji stała się De-
klaracja o przyznaniu niepodległości krajom i narodom kolonialnym, uchwalona przez Zgro-
madzenie Ogólne ONZ dnia 14.12.1960 r.3 Warto zaznaczyć, że za tą Deklaracją, zwaną 
potocznie antykolonialną lub dekolonizacyjną, głosowało 89 ówczesnych państw członkow-
skich ONZ, natomiast nie było głosów przeciwnych, tylko 9 wstrzymujących się4. Nazajutrz 
zaś, czyli 15.12.1960 r., uchwalono rezolucję (Nr 1541), która w tytule swoim mówi tylko 
o zasadach przesyłania przez państwa kolonialne (metropolie) do ONZ informacji o teryto-
riach niesamodzielnych, przewidzianych w art. 73 lit. e KNZ, ale jest właściwie katalogiem 
podstawowych zasad dekolonizacji5. Zasady te powinny stanowić podstawę rozstrzygania na-
stępujących kwestii: 
1) jakie terytoria podlegają dekolonizacji,
2) jaki status polityczny terytorium oznacza zakończenie jego dekolonizacji oraz 
3) w jakim trybie dekolonizacja terytoriów powinna być przeprowadzona.

Ad. 1. Zakres terytorialny dekolonizacji był źródłem wielu kontrowersji zarówno w teo-
rii, jak i w praktyce. KNZ przewiduje dwie kategorie terytoriów kolonialnych – niesamo-
dzielne i powiernicze, przy czym te drugie traktuje jako szczególny rodzaj tych pierwszych. 
Deklaracja dekolonizacyjna (pkt 5) wymienia dodatkowo wszystkie inne terytoria, które nie 
osiągnęły jeszcze niepodległości, co należy tłumaczyć tym, że niektóre terytoria kolonialne 
wbrew Karcie nie były uznane jako niesamodzielne względnie nie zostały poddane powier-
nictwu ONZ.

O ile identyfikacja terytoriów powierniczych nie nastręcza trudności, gdyż taki status 
terytorium nabywało wraz z zawarciem układu powierniczego, to zestaw terytoriów niesa-
modzielnych był bardzo problematyczny w ciągu całego 70-lecia funkcjonowania ONZ. 
Według powołanej wyżej rezolucji Nr 1541, terytorium niesamodzielne to prima facie teryto-
rium, które geograficznie jest odrębne od państwa administrującego i różni się od niego pod 
względem etnicznym i/lub kulturowym, natomiast treść polityczna jego statusu oznacza stan 
arbitralnego podporządkowania metropolii.

Ad. 2. Według KNZ terytoria niesamodzielne powinny rozwijać się w kierunku pełnej 
samodzielności (art. 73), a terytoria powiernicze w kierunku samodzielności lub niepodle-
głości (art. 76). Mimo różnicy w sformułowaniach, cele rozwoju politycznego obu kategorii 
terytoriów kolonialnych okazały się w praktyce takie same. Toteż dla wszystkich terytoriów 
kolonialnych miarodajna również w tej sprawie jest rezolucja Nr 1541, według której pełna 
samodzielność może mieć trojaką postać:
1) państwo suwerenne i niepodległe, 

2 Yearbook of the United Nations 1953, s. 520–529.
3 Yearbook of the United Nations 1960, s. 44–50.
4 Ibidem, s. 504–510.
5 Resolution adopted by the General Assembly during its fifteenth session, Vol. I, 20 September – 20 Decem-

ber 1960, s. 29–30.
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2) swobodne stowarzyszenie z państwem niepodległym lub
3) integracja z państwem niepodległym. 

Zauważalna różnica między przymiotnikami określającymi państwo w pkt 1 a w pkt 2 i 3 
w praktyce nie ma znaczenia.

Ad. 3. Dekolonizacja wymaga współdziałania trzech podmiotów: a) narodu terytorium 
kolonialnego, b) państwa administrującego tym terytorium (metropolii) oraz c) Organizacji 
Narodów Zjednoczonych. Rola każdego z tych podmiotów jest inna, ale powinny one łącznie 
zmierzać do tego samego celu, mianowicie do dekolonizacji.

KNZ w rzędzie swoich zasad proklamuje zasadę samostanowienia narodów. Zarówno 
w nauce prawa międzynarodowego, jak i w praktyce ONZ, jest rzeczą sporną, czy zasada ta 
odnosi się do ludności poszczególnych państw (metropolii), natomiast zostało powszechnie 
zaakceptowane obowiązywanie jej względem ludności terytoriów kolonialnych. To właśnie 
przesądza jednoznacznie kwestię, do kogo należy wybór przyszłego statusu politycznego ta-
kiego terytorium. Państwo administrujące powinno organizować i popierać rozwój teryto-
rium kolonialnego, zwłaszcza jego rozwój polityczny, doprowadzając je do stanu, w którym 
naród kolonialny mógłby w sposób dojrzały dokonać aktu samostanowienia.

KNZ nie określa konkretnie metod wyrażania życzeń ludności terytoriów kolonialnych. 
Rzeczą najważniejszą jest zapewnienie jej pełnej swobody przy podejmowaniu decyzji o swo-
jej przyszłości politycznej, zwłaszcza w przypadkach, kiedy ma nią być nie niepodległość, lecz 
integracja lub stowarzyszenie z innym państwem. ONZ jest powołana do sprawowania nad-
zoru nad procesem dekolonizacji poszczególnych terytoriów.

2. Zakres czasowy dekolonizacji
Postanowienia KNZ dotyczące terytoriów niesamodzielnych i powierniczych są oparte na 

założeniu, że ich status kolonialny jest tymczasowy i należy go zastąpić statusem odpowiada-
jącym życzeniom ludności każdego terytorium obu tych kategorii. Karta nie podaje jednak 
terminu, do kiedy dekolonizacja powinna być przeprowadzona. Z oczywistych względów nie 
było to możliwe w stosunku do terytoriów niesamodzielnych, natomiast spośród terytoriów 
powierniczych tylko Somali włoskie miało już w układzie powierniczym określoną datę uzy-
skania niepodległości (1.7.1960 r.)6.

Kwestia zakończenia procesu dekolonizacji w sposób pryncypialny pojawiła się na forum 
ONZ w 1960 r. w związku z projektem Deklaracji przedstawionej przez ZSRR, której tekst, 
nie podając konkretnego terminu, kategorycznie domagał się, aby niezwłocznie przyznać nie-
podległość wszystkim terytoriom kolonialnym. Mimo bardzo szerokiego poparcia dla idei 
niepodległości terytoriów kolonialnych, projektu tego nie uchwalono, gdyż zdaniem więk-
szości państw członkowskich był zbyt radykalny merytorycznie, a jego kształt formalny od-
biegał od wzorca uchwał wypracowanego i stosowanego w praktyce ONZ7.

W tej sytuacji ZSRR zgłosił poprawkę do projektu państw afrykańskich i azjatyckich, 
przewidującą zakończenie dekolonizacji wszystkich terytoriów najpóźniej do końca 1961 r. 

6 The Europa World Year Book 2015, Vol. 3, s. 4044.
7 Yearbook of the United Nations 1960, s. 48.
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Poprawka ta nie uzyskała jednak wymaganej większości głosów (29: 47: 22)8, natomiast 
ZSRR ponowił swoją koncepcję na kolejnej sesji Zgromadzenia Ogólnego, proponując uro-
czyste proklamowanie roku 1962 rokiem całkowitej eliminacji kolonializmu9. Wynik gło-
sowania był także negatywny (19:46:36). Na tejże sesji został też przedstawiony, aczkol-
wiek niepoddany głosowaniu ze względu na zbyt dużą krytykę, projekt rezolucji o pomocy 
dla Afryki, autorstwa Nigerii, do której przyłączyła się Liberia. Projekt ten przewidywał, że 
wszystkie terytoria kolonialne w Afryce powinny uzyskać niepodległość przed, ale nie później 
niż 1.12.1970 r.10

W konsekwencji powyższych doświadczeń państwa członkowskie ONZ zaniechały dal-
szych prób ustalania dat zakończenia dekolonizacji nie tylko w skali globalnej, ale także regio-
nalnej. Trudno ocenić czy miało to jakiś wpływ na dalsze tempo tego procesu. W siódmej de-
kadzie ubiegłego wieku imperia kolonialne w zasadzie należały już do historii, chociaż ogólna 
liczba terytoriów kolonialnych była jeszcze dość pokaźna, ale rozwój polityczny ich ludności 
coraz bardziej powolny.

W tej sytuacji w końcu lat osiemdziesiątych z inicjatywy Ruchu Państw Niezaangażowa-
nych i nawiązując do trzydziestolecia Deklaracji o przyznaniu niepodległości krajom i naro-
dom kolonialnym z 1960 r., Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło rezolucję, w której ogło-
siło okres lat 1990–2000 Międzynarodową Dekadą Wykorzenienia Kolonializmu. Zarazem 
zobowiązano Sekretarza Generalnego ONZ do sporządzenia planu działań mających na celu 
uczynienie XXI w. światem wolnym od kolonializmu11. Zwraca uwagę użycie terminu „wy-
korzenienie” (eradication) zamiast „likwidacja” (liquidation), co sugeruje likwidację na tyle 
głęboką, aby kolonializm nie mógł już odrodzić się.

Definitywne zakończenie dekolonizacji w ostatniej dekadzie XX w. byłoby nie tylko spek-
takularnym, ale rzeczywiście historycznym osiągnięciem, do którego ONZ w dużym stopniu 
przyczyniła się. Tak jednak nie stało się, gdyż tempo dekolonizacji wyraźnie osłabło. W tejże 
dekadzie powstały tylko dwa państwa, mianowicie Namibia w Afryce, będąca byłym teryto-
rium mandatowym Ligi Narodów i wbrew KNZ niepoddanym systemowi powierniczemu 
ONZ przez rząd Afryki Południowej (1990 r.) oraz Palau na Pacyfiku, będące wcześniej czę-
ścią terytorium powierniczego o charakterze strategicznym pod administracją Stanów Zjed-
noczonych (1994 r.).

Dnia 8.12.2000 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło Drugą Międzynarodową De-
kadę Wykorzenienia Kolonializmu, obejmującą lata 2001–201012. W czasie tej dekady po-
wstało ostatnie dotychczas państwo o charakterze postkolonialnym, mianowicie Timor 
Wschodni (2002 r.).

Trzecia Międzynarodowa Dekada Wykorzenienia Kolonializmu, obejmująca lata  2011–202013 
jest w toku i przekroczyła już „półmetek”. Negatywna odpowiedź na pytanie, czy w jej ra-
mach czasowych możliwe jest zakończenie dekolonizacji, wydaje się oczywista.

8 Ibidem, s. 48.
9 Yearbook of the United Nations 1961, s. 50–51.
10 Ibidem, s. 51.
11 Yearbook of the United Nations 1988, s. 734–735.
12 Yearbook of the United Nations 2000, s. 548.
13 Ibidem, s. 587.
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3. Problem małych wysp
Zakończenie procesu dekolonizacji wymaga przede wszystkim ustalenia pozostałych tery-

toriów kolonialnych. Praktycznie chodzi o terytoria niesamodzielne, gdyż terytoria powier-
nicze znikły z mapy politycznej świata w 1994 r. wraz z uzyskaniem niepodległości przez 
wspomniane wyżej Palau. W ten sposób dwa rozdziały KNZ (XII i XIII), ustanawiające mię-
dzynarodowy system powierniczy, stały się bezprzedmiotowe.

Wydaje się, że aktualny wykaz terytoriów niesamodzielnych należy sporządzić na podsta-
wie bieżącej działalności dekolonizacyjnej ONZ w obecnej dekadzie. Działalność ta pozwala 
wyróżnić kilka grup terytoriów.

Jedną grupę stanowi 11 terytoriów, które w rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ 
z 14.12.1946 r., zawierającej tak zwaną pierwszą listę terytoriów niesamodzielnych, zostały 
wymienione jako odrębne jednostki geopolityczne, względnie zostały tą listą objęte jako czę-
ści składowe większych terytoriów o innych nazwach. Do tej grupy trzeba przyporządkować 
osiem następujących terytoriów, za których administrację odpowiedzialność międzynarodo-
wą ponosi Wielka Brytania – Anguilla, Bermudy, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Kajmany, 
Montserrat, Pitcairn, Święta Helena, Turks i Caicos oraz trzy terytoria, względem których tę 
rolę pełni USA – Guam, Samoa Amerykańskie i Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych14.

Wszystkie te terytoria mają charakter wyspiarski. Pięć spośród nich znajduje się na Mo-
rzu Karaibskim (Anguilla, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Kajmany, Montserrat oraz Turks 
i Caicos), cztery na Pacyfiku (Guam, Pitcairn, Samoa Amerykańskie i Wyspy Dziewicze Sta-
nów Zjednoczonych) oraz dwa na Atlantyku (Bermudy i Święta Helena).

Poważnymi przeszkodami na drodze rozwoju tych terytoriów są takie ich cechy, jak zni-
komy obszar, bardzo mała liczba ludności, szczupłość zasobów naturalnych, a w niektórych 
przypadkach szczególnie niekorzystane położenie geograficzne. Rzecz w tym, że te cechy wy-
stępują łącznie, tworząc sytuację nieporównywalną z sytuacją niektórych państw, których 
rozmiar terytorialny, albo liczba ludności także są bardzo małe.

W konsekwencji rozwój powyższych terytoriów, w tym także ich rozwój polityczny, jest 
bardzo powolny. Już od długiego czasu jest to częściej przedmiotem badań i dyskusji nauko-
wych niż ostrych sporów politycznych, jakie miały miejsce podczas debat w poprzednich 
okresach dekolonizacji.

ONZ na kolejnych sesjach Zgromadzenia Ogólnego potwierdza, jako niezbywalne prawo 
wszystkich terytoriów niesamodzielnych do samostanowienia, ale unika ustalenia dat zakoń-
czenia ich dekolonizacji. Z trzech rodzajów statusu politycznego, jakie ma do wyboru lud-
ność tych terytoriów, najmniej realne wydaje się państwo niepodległe. Również pełna inte-
gracja z innymi państwami jest wątpliwa. Pozostaje więc do dyspozycji status określony jako 
swobodne stowarzyszenie z innym państwem.

Zgromadzenie Ogólne ONZ rozpatruje corocznie sytuację wymienionych wyżej 11 te-
rytoriów niesamodzielnych nie tylko w układzie indywidualnym, ale i łącznie z uwagi na ich 
wspólne cechy. Trudno jednak nie zauważyć, że w tej grupie absolutnie wyjątkowe miejsce 
zajmuje terytorium na Pacyfiku o nazwie Pitcairn. Terytorium to zostało zasiedlone w 1790 r. 
przez zbuntowaną załogę brytyjskiego statku „Bounty”. Jego łączna powierzchnia wynosi 

14 Yearbook of the United Nations 2011, s. 564–572.
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35,5 km2, ale jedyna wyspa zamieszkana ma tylko 4,35 km2. Liczba ludności to 52 osoby 
(2013 r.)15.

Trzeba podkreślić, że według KNZ społeczność Pitcairn ma prawo zdecydować o przy-
szłym statusie politycznym swojej siedziby. 

Tokelau to terytorium, które Nowa Zelandia w 1946 r. zgłosiła do ONZ jako admini-
strowane przez nią terytorium niesamodzielne w rozumieniu XI rozdziału KNZ. Jego rozwój 
odbywał się wolno i nie wzbudzał – w porównaniu z wieloma innymi terytoriami – ostrzej-
szych sporów politycznych. Właściwie mogłoby ono być umieszczone w przedstawionej wy-
żej grupie terytoriów niesamodzielnych, które Zgromadzenie Ogólne ONZ od dłuższego już 
czasu zajmuje się jako oddzielną kategorią małych wysp. Tokelau wyróżnia się jednak bardziej 
zaawansowanym rozwojem politycznym, co sprawiło, że w lutym 2006 r. i w październiku 
2007 r. odbyły się na tym terytorium referenda w sprawie uzyskania przez nie pełnej samo-
dzielności na podstawie projektu konstytucji oraz projektu traktatu o swobodnym stowarzy-
szeniu z Nową Zelandią. Rezultat okazał się jednak negatywny w tym sensie, że ani w jed-
nym, ani w drugim głosowaniu nie osiągnięto większości dwóch trzecich ważnie oddanych 
głosów. Taki zaś wymóg zmiany dotychczasowego statusu terytorium niesamodzielnego usta-
nowił miejscowy organ reprezentujący ludność Tokelau – Fono Generalne.

W rezolucji z 9.12.2011 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ stwierdziło, że obydwa referenda 
na Tokelau były monitorowane przez ONZ i przeprowadzono je w sposób należyty16. W re-
zultacie decyzję w sprawie samostanowienia ludności tego terytorium odroczono beztermi-
nowo.

Nie wydaje się, aby inny status polityczny niż swobodne stowarzyszenie z dotychczaso-
wym państwem administrującym, a więc państwo niepodległe lub integracja z  państwem 
niepodległym, został przyjęty przez Tokelau. Warto zaznaczyć, że dwa inne terytoria niesa-
modzielne, za których administrację Nowa Zelandia ponosiła odpowiedzialność międzyna-
rodową – Wyspy Cooka17 oraz Niue18, uzyskały pełną samodzielność właśnie w tej formie.

4. Roszczenia państw sąsiednich
ONZ zajmuje się w aspekcie dekolonizacji trzema terytoriami, które łączy okoliczność, 

że są one obiektem roszczeń ze strony państw sąsiednich. Są to Gibraltar, Falklandy (Malwi-
ny) oraz Sahara Zachodnia. Statusem politycznym każdego z tych terytoriów są szczególnie 
zainteresowane nie tylko trzy podmioty, jak w innych sprawach kolonialnych, czyli ludność 
danego terytorium, państwo nim administrujące oraz ONZ, ale jeszcze państwo zgłaszające 
roszczenie.

Konieczne wydaje się przyjęcie założenia, że status terytorium niesamodzielnego wyklu-
cza podleganie suwerenności zarówno państwa, które nim administruje, jak i jakiegokolwiek 
innego państwa. Takie założenie wynika z zasady samostanowienia narodów, która ludność 
takiego terytorium czyni podmiotem decydującym o jego przyszłości politycznej.

15 The Europa World Year Book 2015, Vol. 3, s. 4748–4750.
16 Yearbook of the United Nations 2011, s. 563–564.
17 Yearbook of the United Nations 1965, s. 574.
18 Yearbook of the United Nations 1974, s. 804.
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Czy zakończenie dekolonizacji zostało odroczone ad infinitum?

Zgodnie z powyższym założeniem kategoria terytoriów niesamodzielnych nie obejmuje 
części składowych państw sąsiednich, które na podstawie umów międzynarodowych przeka-
zały je pod administrację innych państw. Toteż Stany Zjednoczone niewłaściwie potrakto-
wały pierwotnie Strefę Kanału Panamskiego, a Wielka Brytania Hongkong jako terytoria, 
których dotyczy XI rozdział KNZ. Ich „dekolonizacja” odbyła się w drodze porozumienia 
o zwrocie odpowiednio Panamie oraz Chinom.

Władztwo Wielkiej Brytanii nad Gibraltarem wynikło z traktatu pokoju z Hiszpanią za-
wartego w Utrechcie w 1713 r.19 Umieszczenie tego terytorium na liście terytoriów niesamo-
dzielnych w ONZ w 1946 r. zrodziło między tymi państwami kolejny etap dawnego spo-
ru wokół jego aktualnego i przyszłego statusu. Według KNZ podmiotem uprawnionym do 
podjęcia miarodajnej dla wszystkich zainteresowanych stron decyzji o przyszłości politycznej 
Gibraltaru jest jego ludność. Jej prawa do samostanowienia nie może też ograniczać postano-
wienie traktatu utrechtskiego stanowiące, że Wielka Brytania, rezygnując z prawa do Gibral-
taru, nie przekaże go jakiemukolwiek innemu państwu niż Hiszpania.

Sprawa Falklandów (Malwinów), będąca obiektem prawie dwuwiekowego sporu mie-
dzy Wielką Brytanią a Argentyną, ma inną genezę niż sprawa Gibraltaru, chociaż w obydwu 
przypadkach istotna jest kwestia, czy są to terytoria niesamodzielne w rozumieniu XI rozdzia-
łu KNZ20. Alternatywą pozytywnej odpowiedzi na to pytanie względem Falklandów (Malwi-
nów) może być nieprzekonująca teza, że jest to od prawie 200 lat okupowana i administrowa-
na przez Wielką Brytanię część terytorium Argentyny. Wydaje się zatem, że powyższą sprawę 
należy załatwić w oparciu o zasadę samostanowienia narodów. O przyszłym statusie politycz-
nym Falklandów (Malwinów) powinna zdecydować ludność tego terytorium.

Terytorium znane obecnie pod nazwą Sahary Zachodniej było jedną z kolonii hiszpań-
skich. Po przyjęciu Hiszpanii do ONZ w 1955 r., rząd tego państwa zwlekał z uznaniem 
swoich posiadłości zamorskich za terytoria niesamodzielne w rozumieniu XI rozdziału KNZ, 
ale w 1960 r. zmienił swoje stanowisko w tej sprawie. W następnych latach kilka terytoriów 
pod administracją Hiszpanii zostało zdekolonizowanych, uzyskując status państw (Gwinea 
Równikowa), względnie integrując się z Marokiem (Ifni, Maroko Hiszpańskie). Mimo nie-
przestrzegania zasad i procedur dekolonizacyjnych nowy status tych terytoriów nie budził 
kontrowersji, z wyjątkiem Sahary Zachodniej. W stosunku do niej z roszczeniami terytorial-
nymi wystąpiło Maroko oraz Mauretania, przy czym to drugie państwo wkrótce zrezygno-
wało z roszczenia. W rezultacie całe terytorium Sahary Zachodniej zostało opanowane przez 
władze Maroka, chociaż jednocześnie rozwinął się tam ruch polityczny na rzecz niepodległo-
ści. Została proklamowana Saharyjska Arabska Republika Demokratyczna, której rząd uzy-
skał prawo pobytu w sąsiedniej Algierii.

Państwa afrykańskie są podzielone w tej sprawie. Wprawdzie większość członków Orga-
nizacji Jedności Afrykańskiej (obecnie Unia Afrykańska) przyjęła Saharę Zachodnią do tej or-
ganizacji, co spowodowało wystąpienie z niej Maroka, ale nie zmieniło to faktycznego poło-
żenia tego terytorium.

Organizacja Narodów Zjednoczonych wielokrotnie w swoich rezolucjach potwierdzała 
prawo ludności Sahary Zachodniej do samostanowienia i domagała się przeprowadzenia na 

19 Yearbook of the United Nations 2011, s. 561.
20 Yearbook of the United Nations 2011, s. 560–561.
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tym terytorium plebiscytu w sprawie jego statusu politycznego pod kontrolą międzynarodo-
wą. Jest to stanowisko zgodne z Kartą Narodów Zjednoczonych21. 

5. Wznowienia spraw rozstrzygniętych
Nowa Kaledonia była jednym z 16 terytoriów, które Francja w 1946 r. zgłosiła do ONZ 

jako podlegające reżimowi XI rozdziału KNZ. Ale już w następnym roku zaniechała przesy-
łania informacji o niektórych spośród tych terytoriów, w tym o Nowej Kaledonii22. Uzasad-
nieniem tej decyzji miało być osiągnięcie przez nią przewidzianej w Karcie samodzielności.

Trzeba podkreślić, że zmiany ustrojowe w Nowej Kaledonii – jak i w innych terytoriach 
zamorskich administrowanych przez Francję – zostały przeprowadzone bez jakiegokolwiek 
nadzoru ze strony ONZ. W rezultacie Organizacja Narodów Zjednoczonych nigdy nie wy-
raziła zgody na skreślenie tych terytoriów z listy podlegających XI rozdziału KNZ, którą to 
procedurę zaczęto stosować dopiero w latach pięćdziesiątych zeszłego wieku. 

Kwestia statusu Nowej Kaledonii zaostrzyła się, kiedy wśród jej pierwotnej ludności (Ka-
nakowie) rozwinął się ruch proniepodległościowy. W rezolucjach ONZ w tej sprawie jest po-
woływana Deklaracja dekolonizacyjna z 1960 r. Uzasadnieniem tej praktyki może być zało-
żenie, że Nowa Kaledonia – wbrew stanowisku państwa administrującego – zachowała status 
terytorium niesamodzielnego. Mniej przekonująca jest konstrukcja dopuszczająca ewentual-
ność, że terytorium już zdekolonizowane może po pewnym czasie wskutek niekorzystnych 
zmian ustrojowych wrócić do poprzedniego statusu. Trudno powiedzieć, czy zajęcie się przez 
ONZ sprawą Nowej Kaledonii okaże się precedensem mającym znaczenie w innych przypad-
kach tego rodzaju23.

Sprawa Puerto Rico w ONZ jest pod względem prawnomiędzynarodowym inna niż spra-
wa Nowej Kaledonii. Osiągnięcie pełnej samodzielności przez to terytorium nie zostało usta-
lone jednostronnie przez Stany Zjednoczone jako państwo administrujące, lecz uregulowane 
według ukształtowanych już procedur. W rezolucji z 27.11.1953 r. Zgromadzenie Ogólne 
ONZ uznało, że naród Puerto Rico skutecznie skorzystał ze swego prawa do samostanowie-
nia i osiągnął samodzielność w postaci autonomicznej jednostki politycznej24. Inna rzecz, że 
w tym czasie państwa nastawione antykolonialnie bardzo mocno krytykowały zarówno samą 
instytucję stowarzyszenia, jak i jej zastosowanie do Puerto Rico, czego wyrazem był wynik 
głosowania – 26: 16: 18.

Wprawdzie Zgromadzenie Ogólne ONZ, akceptując stowarzyszenie Wysp Cooka 
z Nową Zelandią przewidziało możliwość jego rewizji w świetle Deklaracji dekolonizacyjnej 
(1965 r.), ale wydaje się to nieuzasadnione. Instytucja „swobodnego stowarzyszenia”, chociaż 
stosowana jest rzadko, utrwaliła jednak swoje istnienie i według ustaleń ONZ jest formą de-
kolonizacji równorzędną w stosunku do dwóch pozostałych – niepodległości oraz integracji 
z innym państwem. 

21 Yearbook of the United Nations 2011, s. 564.
22 Non-Self-Governing Territories, Summaries and Analyses of Information transmitted to the Secretary Gene-

ral during 1950, Vol. 1, s. 153–154.
23 Yearbook of the United Nations 2011, s. 561–563.
24 Yearbook of the United Nations 1953, s. 539.
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Czy zakończenie dekolonizacji zostało odroczone ad infinitum?

Jak więc oceniać pojawienie się po wielu latach sprawy Puerto Rico na forum ONZ 
w kontekście dekolonizacji? Zarówno teza, że to terytorium, mimo zmian ustrojowych, nie-
przerwanie zachowuje status terytorium niesamodzielnego, jak i teza, że osiągnąwszy już peł-
ną samodzielność, później cofnęło się do poprzedniego statusu, nie wytrzymują krytyki. Czy 
to znaczy, że Deklaracja antykolonialna może zachować swoje znaczenie również wtedy, kie-
dy nie będzie już kolonii?

* * *
Powyższy krótki przegląd spraw 17 terytoriów, których status i przyszłość polityczna są 

obecnie przedmiotem zainteresowania ONZ, skłania do wniosku, że najbardziej prawdopo-
dobnym aktem w dziedzinie dekolonizacji będzie proklamacja czwartej z kolei Międzynaro-
dowej Dekady Wykorzenienia Kolonializmu, obejmującej lata 2021–2030.


