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Zdjęcie 1. Żołnierze malijscy w trakcie szkolenia w Koulikoro. Kolekcja autora 

Szczyt Francja – G5 Sahel w Pau 

Opracował: Krzysztof Danielewicz, 19.01.2020 

13 stycznia 2020 r.
1
 we francuskim mieście Pau odbył się szczyt Francja – państwa G5 

Sahel. Gośćmi prezydenta Francji Emmanuela Macrona było pięciu przywódców państw 

Sahelu: Ibrahim Boubacar Keita (Mali), Roch Marc Christian Kabore (Burkina Faso), 

Mahamadou Issoufou (Niger), Mohamed Ould Ghazouani (Mauretania) oraz Idriss Deby 

(Czad). Celem spotkania było przedyskutowanie strategii walki z grupami zbrojnymi oraz 

francuskiej obecności w regionie
2
. Prezydent Macron naciskał także, aby spotkanie w Pau 

stało się okazją do publicznej deklaracji wsparcia liderów państw Sahelu dla obecności 

                                                             
1 Spotkanie było pierwotnie planowane na grudzień 2019 r., ale ze względu na śmierć 71 żołnierzy Nigru 

w wyniku ataków islamistów zostało przeniesione. 
2 France’s Macron to host G5 Sahel presidents in Pau, „Al Jazeera”, 13.01.2020, 

https://www.aljazeera.com/news/2020/01/france-macron-g5-sahel-presidents-set-meet-pau-

200113055206729.html, 13.01.2020. 

http://www.securityinpractice.eu/
https://www.aljazeera.com/news/2020/01/france-macron-g5-sahel-presidents-set-meet-pau-200113055206729.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/01/france-macron-g5-sahel-presidents-set-meet-pau-200113055206729.html


Security in practice 
 

www.securityinpractice.eu 
 

w regionie sił zbrojnych Francji, która jest głównym kontrybutorem w walce z Al-Kaidą 

i Państwem Islamskim
3
.  

 

Zdjęcie 2. Prezydent Francji i liderzy państw Sahelu, Mauretanii, Mali, Burkina Faso, Niger i Czadu w trakcie 

szczytu w Pau. Źródło: H. Wilkins, France reaffirms Sahel presence but root cause of crisis unsolved,  

„Al Jazeera”, 15.01.2020, https://www.aljazeera.com/indepth/features/france-reaffirms-sahel-presence-root-

crisis-unsolved-200115055736376.html, 15.01.2020 

W trakcie szczytu w Pau podjęto szereg istotnych decyzji, dotyczących m.in. 

utworzenia jednego dowództwa sił francuskich i G5 Sahel oraz wysłania dodatkowych 

220 żołnierzy francuskich w rejon Sahelu. Prezydent Francji miał zagrozić wycofaniem sił 

francuskich w przypadku jasnej politycznej deklaracji poparcia ze strony przywódców państw 

Sahelu. Nowe dowództwo ma nosić nazwę Coalition for the Sahel i składać się z sił G5 Sahel, 

francuskich i ewentualnie innych w przyszłości. Zadaniem nowego dowództwa jest 

prowadzenie operacji połączonych, wspólne zbieranie i dzielenie się informacjami 

rozpoznawczymi oraz szybsza reakcja ze strony sił francuskich w rejonach granic Nigru, Mali 

i Burkina Faso, gdzie poziom ataków jest najwyższy. Prezydent Macron był sfrustrowany 

sytuacją, w której siły francuskie, pomimo swojego dużego wysiłku, powodują wzrost 

niechęci w społeczeństwach Sahelu w związku z brakiem sukcesów. 220 żołnierzy 

francuskich ma wspólnie z innymi żołnierzami, głównie europejskich sił specjalnych, 

rozpocząć działania w przyszłym miesiącu. Unia Europejska i Francja obiecały także pomoc 

finansową dla państw Sahelu w wysokości 1,5 mld USD. Prezydenta Macrona niepokoją 

                                                             
3 Tamże.  
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także sprzeczne informacje z Waszyngtonu o możliwości wycofania się sił USA z tego 

regionu. Do tej pory Francuzi aktywnie korzystali z amerykańskiego wsparcia w zakresie 

dronów, informacji rozpoznawczych i logistyki
4
. 

W trakcie spotkania uczczono minutą ciszy siedmiu żołnierzy francuskich poległych 

w Mali, a pochodzących z Pau. Żołnierze francuscy ponieśli śmierć 25 listopada 2019 r. 

w wyniku kolizji dwóch śmigłowców – bojowego Tigera oraz transportowego Cougara. Była 

to największa jednorazowa strata żołnierzy europejskich od początku interwencji w 2013 r. 

Łącznie z tymi ofiarami Francuzi stracili już w tym konflikcie 38 żołnierzy
5
. 

Francja uzyskała to, na czym jej najbardziej zależało, czyli oficjalną deklarację i wolę, 

aby jej siły zbrojne dalej przebywały w regionie Sahelu
6
. Część analityków uważa jednak, że 

szczyt we Francji i przyjęte rozwiązania nie spowodują poprawy sytuacji w Sahelu, ponieważ 

są one skupione na zabezpieczeniu interesów Francji i Europy, a nie rozwiązaniu realnych 

problemów społecznych i politycznych regionu. Niektórzy uważają, że błędem było 

niewprowadzenie w życie porozumień w Algierii – tzw. Algiers Peace Agreement – od 

sześciu lat, czyli od 2015 r. Większość uważa, że porozumienie z Pau nie przyniesie niczego 

pozytywnego i jest to tylko utrzymanie status quo
7
. 

                                                             
4
France, Sahel nations to bolster military cooperation, „Al Jazeera”, 13.01.2020, 

https://www.aljazeera.com/news/2020/01/france-sahel-nations-bolster-military-cooperation-

200113201039376.html, 14.01.2020. 
5 13 French soldiers killed in mid-air helicopter collision in Mali, „Al Jazeera”, 

https://www.aljazeera.com/news/2019/11/13-french-soldiers-killed-mid-air-helicopter-collision-mali-

191126094745669.html, 26.11.2019. 
6 W trakcie swojej wcześniejszej wizyty w regionie Sahelu prezydent Francji podkreślił brak jasnej politycznej 

deklaracji potępienia antyfrancuskich resentymentów. W stolicy Nigru Niamey dodał, że jest niechętny 

wysyłaniu żołnierzy do państw, gdzie ich obecność nie jest jasno pożądana. France’s Macron to host G5 Sahel 

presidents in Pau, „Al Jazeera”, 13.01.2020, https://www.aljazeera.com/news/2020/01/france-macron-g5-sahel-

presidents-set-meet-pau-200113055206729.html, 13.01.2020. 
7 H. Wilkins, France reaffirms Sahel presence but root cause of crisis unsolved, Al Jazeera”, 15.01.2020, 

https://www.aljazeera.com/indepth/features/france-reaffirms-sahel-presence-root-crisis-unsolved-

200115055736376.html, 15.01.2020. 
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