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Najchętniej wróciłby na Maré, aby z dala od miasta, w którym za wszystko trzeba płacić, 

zająć się uprawą sandałowca i pochrzynu. Tam, na swojej ojczystej wyspie, Stanley Jemes 

zamieszkałby ze swoją liczną rodziną. „Na Maré wszyscy żyją razem. Tu, w Tindu, każdy 

żyje dla siebie”  ̶  mówi młody Kanak ubrany w czapkę i japonki. W wieku 24 lat pełnił przez 

okres 6 miesięcy funkcję pośrednika pomiędzy mieszkańcami dzielnicy i władzami miasta, za 

którą otrzymywał 85% pensji minimalnej. W Tindu, popularnej dzielnicy położonej na 

północy Numei, pomaga młodym ludziom w powrocie do szkoły oraz w realizacji mniejszych 

projektów. 

„Już na etapie szkoły podstawowej pojawia się problem dzieci włóczących się po ulicach 

całymi dniami. Mówię im, że rzucenie szkoły było błędem, którego teraz żałuję, że picie 

alkoholu i palenie marihuany do niczego nie prowadzi, ale zwykle są to słowa rzucone na 

wiatr!”, opowiada uśmiechnięty ojciec 4-letniego dziecka, który czeka na narodziny 

kolejnego potomka. Stanley Jemes, wraz ze swoją dziewczyną, synem, rodzicami i bratem, 

mieszka w zbyt małej dla nich kawalerce, gdyż nie ma wystarczająco dużo pieniędzy, by 

otrzymać mieszkanie socjalne, o które ubiega się już od pięciu lat. 

Martwią go młodzi Kanakowie mieszkający na półwyspie Ducos (będącym niegdyś strefą 

przemysłową), którzy pozwalają sobie na zbyt wiele. „W rodzinie wielopokoleniowej starsi 

rozmawiali z młodymi, ci zaś pomagali wiekowym krewnym. W Numei rodzice nie ośmielą 

się już zwrócić im uwagi ze strachu, że dzieciaki się poskarżą i w efekcie zostaną postawieni 

przed sądem”, wyznaje Stanley Jemes, nie chowając urazy za wymierzane mu w młodości 

kary cielesne. 

Zaledwie 20-letni Nelson Lallié, student pierwszego roku nauk przyrodniczych, uważa, że 

w Nowej Kaledonii, której połowę populacji stanowią osoby poniżej 30. roku życia, „wszyscy 

są obojętni na głos młodych ludzi”. „Nikt nie zwraca na nas uwagi, brakuje ułatwień dla 

studentów”, ubolewa przyszły inżynier. Wspomina przy tym autobus dojeżdżający na 

znacznie oddalony od centrum uniwersytet, który kursuje do godziny 19.00, podczas gdy 

niektóre zajęcia kończą się dopiero o 20.00. 
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„TERAŹNIEJSZOŚĆ JEST CZASEM PODZIAŁU” 

Problemy młodych Kanaków są jednym z nieustannie powracających tematów, które 

niepokoją kaledońskie społeczeństwo. Na tym odległym archipelagu, gdzie w 1853 roku 

wbito francuską trójkolorową flagę, kanaccy niepodległościowcy i lojaliści, będący 

potomkami francuskich kolonizatorów, zakopali topór wojenny, podpisując porozumienia w 

Matignon w 1988 roku i w Numei w 1998 roku. 

Francja, towarzysząc narodowi na drodze do emancypacji, liczy na pierwszą w swojej historii 

pomyślnie przeprowadzoną dekolonizację tych ziem bogatych w nikiel, którego wydobycie 

stopniowo przyciągało różnorodne grupy. Preambuła porozumienia z Numei, stanowiąca 

niekwestionowaną przez lokalnych przywódców ustawę zasadniczą Nowej Kaledonii, uznaje 

„cienie i blaski okresu kolonialnego”. 

„Przeszłość była czasem kolonizacji. Teraźniejszość jest czasem podziału przez stabilizację. 

Przyszłość zaś powinna być czasem jedności i wspólnego jutra”  ̶  kontynuuje tekst, godząc 

dumę ze skruchą. 

Lokalne władze chciałyby stopniowo przejąć uprawnienia w obszarze edukacji, handlu 

i obrony cywilnej, z finansowym i technicznym wsparciem państwa francuskiego, jeszcze 

przed referendum o samostanowieniu, które ma zostać przeprowadzone między 2014 a 2018 

rokiem. Do tego czasu główne wyzwanie stanowi urzeczywistnienie słynnego „wspólnego 

jutra”. Ten cel zdaje się niemożliwy do osiągnięcia, biorąc pod uwagę kanacką młodzież, 

która, jak mówi antropolog Patrice Godin, pozostaje bierna. 

„Nowe pokolenie nie cierpi z powodu utraty kultury, lecz przez poczucie utraty sensu, co 

stanowi znacznie poważniejszy problem. Młodzi Kanakowie nie są rozdarci między tradycją a 

nowoczesnością, tylko muszą stworzyć nowy model: na przykład w Japonii społeczeństwo 

jest bardzo tradycyjne i jednocześnie niezwykle postępowe”. 

DUALIZM KULTUROWY 

Bruno Calandreau, psychiatra dziecięcy w Centrum Zdrowia Dziecka w Numei,  widzi 

młodych ludzi, „którzy wstydzą się tego, kim są i obawiają się tego, kim staną się 

w przyszłości”. „Sama Nowa Kaledonia jest młodym krajem poszukującym swojej 

tożsamości i zrywającym stopniowo więź z Francją. Gwałtownie ewoluuje, nie znając celu, 
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gdyż jej przyszłość polityczna nie została jeszcze rozstrzygnięta. Ta atmosfera jest źródłem 

niepokoju wśród młodych” – podkreśla lekarz. 

Urbanizacja (72% populacji mieszka w Numei i na jej obrzeżach), gwałtowny rozwój 

przemysłu niklowego, który przyciągnął koncerny międzynarodowe, zainteresowanie Chin 

oraz napływ informacji z Internetu i licznych stacji telewizyjnych spowodowały, że kraj 

znalazł się w samym sercu globalizacji. 

„To logiczne, że kultura kanacka zanika, a młodzi tracą punkty odniesienia. Celem obranym 

w porozumieniach z Matignon i z Numei jest przywrócenie równowagi. To nie była decyzja o 

powrocie do tradycyjnego społeczeństwa i systemu opartego na produkcji rolniczej, lecz o 

integracji z zachodnim systemem gospodarczym. W innych częściach świata był to proces, 

który trwał przez wiele pokoleń, tu zmiany zachodzą za życia jednej generacji. W XXI wieku 

wszystko dzieje się znacznie szybciej”, analizuje Christophe Sand, archeolog 

i uważny obserwator bieżących przemian. 

Elie Poigoune, przewodniczący  Ligi Praw Człowieka i czwarty kanacki maturzysta w 1964 

roku, od wielu lat alarmuje, mówiąc o trudnościach kanackiej młodzieży i relatywnej 

obojętności władz publicznych. „Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, jak strasznym szokiem 

była kolonizacja. Nasze wartości, duchowość i wierzenia zostały unicestwione przez system 

europejski.” 

Wzorem licznych specjalistów w dziedzinie edukacji i integracji, były profesor matematyki 

kładzie nacisk na dualizm kulturowy, który ujawnia się już na etapie szkolnym. 

„Społeczeństwo kanackie opiera się na wspólnocie i wymianie. W szkole oraz 

w zachodnim modelu najważniejsza jest jednostka, tymczasem nasz system nie pozwala 

młodym na indywidualny rozwój. W efekcie nie wiedzą już, do którego świata należą”. 

WYRÓWNYWANIE DYSPROPORCJI 

Według badań uniwersyteckich, w 2009 roku odsetek maturzystów pochodzenia kanackiego 

wynosił zaledwie 12,5% (co stanowi 40% populacji), podczas gdy wśród mieszkańców 

pochodzenia europejskiego liczba ta sięga 54,1%. 

Mimo że nauczanie na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i średnim leży 

już w kompetencjach władz lokalnych, prowadzone przez nie prace nad określeniem projektu 

edukacyjnego znajdują się w impasie ze względu na starcia polityczne. 
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Richard Waminya, młody doktor nauk pedagogicznych, zauważa, że „kanaccy uczniowie są 

więźniami ograniczającego ich schematu, jako że ich rozumowanie nie jest linearne, lecz 

koliste – przyjmuje formę sieci, relacji pomiędzy jednostką i obiektem”. W eksperymencie 

przeprowadzonym na wyspie Lifou, obejmującym cztery klasy, badacz uzyskał, „dzięki 

podejściu uwzględniającemu współpracę między domem i szkołą, spektakularne efekty”.  

Dlatego właśnie ma nadzieję, że rodzice „na nowo wezmą sobie do serca obowiązek 

przekazywania wiedzy”, gdyż szkoła wciąż jest postrzegana jako placówka tylko dla białych. 

Pomimo widocznego postępu, budżetów inwestycyjnych i programów szkoleniowych, 

których celem jest walka z dyskryminacją rdzennych mieszkańców Nowej Kaledonii, 

wyrównywanie dysproporcji postępuje małymi krokami. W ciągu ostatnich 20 lat liczba 

Kanaków zajmujących stanowiska kierownicze wzrosła siedmiokrotnie, lecz ich liczba 

stanowi zaledwie 3% aktywnych zawodowo autochtonów, podczas gdy w przypadku reszty 

populacji odsetek ten stanowi 13%. Lekarzy, urzędników, architektów i dentystów 

pochodzenia kanackiego można policzyć na palcach jednej ręki. 

Ten rozdźwięk wzmacnia poczucie krzywdy, poruszane niejednokrotnie w wystąpieniach  

politycznych, którym sprzeciwia się Christophe Sand, potomek deportowanych 

Algierczyków. „Arabowie, Wietnamczycy i Indonezyjczycy zsyłani na Nową Kaledonię też 

byli więźniami. Czas pogodzić się z tragiczną przeszłością kolonialną. Młodzi należący do 

pokolenia przejściowego już to zrobili i zajęli się innymi sprawami”, oznajmia przekonany, że 

„kultura Kanaków zregeneruje się, by stać się kulturą na miarę XXI wieku. Ona nie jest 

eksponatem muzealnym, wciąż żyje”. 

SAMOBÓJSTWA, NADMIERNE SPOŻYCIE ALKOHOLU I MARIHUANA 

Trzydziestoletni doktor nauk przyrodniczych Charly Zongo, pragmatyczny 

niepodległościowiec, z przykrością patrzy na „młodzież w kapturach, wykrzykującą przy 

każdej możliwej okazji nacjonalistyczne i socjalistyczne hasła. To, co się teraz liczy, dodaje 

Zongo, to praca, jaką musimy wykonać jeszcze przed referendum. Naród przejmie 

kompetencje, sięgnijmy po naszą władzę”. 

Samobójstwa, nadmierne spożycie alkoholu i marihuany, lekkomyślność młodych kierowców 

i ryzykowne zachowania seksualne należą do głównych konsekwencji złej kondycji nowego 

pokolenia, rozdartego pomiędzy ulegającym osłabieniu tradycyjnym wartościom 

i społeczeństwem konsumpcyjnym, które wciąż jest im obce. 
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W rezultacie, nieletnim przypisuje się 25% popełnionych przestępstw (we Francji 

metropolitalnej odsetek wynosi mniej niż 18%). W Camp-Est, zrujnowanym więzieniu 

mieszczącym się w Numei, nazywanym także przez adwokata sądu kasacyjnego „galerami 

postkolonialnymi”, tłoczy się 420 więźniów, mimo że budynek jest w stanie pomieścić 

jedynie 192 skazanych. 85% osadzonych tam przestępców stanowią Kanakowie, którzy nie 

przekroczyli jeszcze 30. roku życia. 

Aby zmniejszyć rosnącą przestępczość, pierwszy zastępca przewodniczącego rady miejskiej  

Numei Gaël Yanno, były deputowany partii UMP, pokonany w czerwcowych wyborach, 

w trakcie swojej kampanii zaproponował wprowadzenie godziny policyjnej dla osób poniżej 

13. roku życia. Ten pomysł nie podoba się Marianne Humbert-Deswartes, sędzi do spraw 

nieletnich, która nieustannie ujawnia niedociągnięcia systemu. 

„Łatwo jest zamykać w więzieniach, trudniej jest zmierzyć się z przyczynami problemu – to 

syzyfowa praca”, denerwuje się sędzia. Działania na rzecz zagrożonych dzieci, leżące w 

kompetencjach lokalnych władz, są niedostatecznie dotowane, zaś instytucje opieki nad 

dziećmi zupełnie nie wystarczają. Społeczeństwo musi zmagać się z biedą, która dotyka 

przede wszystkim rodziny zamieszkujące wyspy Oceanii. 

„Nie jesteśmy w stanie policzyć ogromnej liczby dzieci, które nie posiadają ubezpieczenia 

i nigdy nie przeszły badań lekarskich” – stwierdza Marianne Humbert-Deswartes, 

wstrząśnięta rozwarstwieniem etnicznym i społecznym wyspy. 

„Nowa Kaledonia musi zrealizować prawdziwy projekt przemiany społecznej, zamiast 

zajmować się nieustannie problemem niepodległości. Czas przerwać tę debatę, by móc 

spojrzeć na wszystko z szerszej perspektywy, której tak bardzo brakuje młodym ludziom”, 

ucina Patrice Godin. Lecz politycy pochłonięci poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie, czy 

warto odłączyć się od Francji i zyskać niepodległość, wciąż unikają podjęcia tematu 

problemów socjalnych i społecznych, których rozwiązanie jest niezbędne dla utrzymania 

pokoju. 

 


