Raport Tygodniowy Ambasady RP w Dar es Salaam (31 lipca - 6 sierpnia 2019 r.)

1. Tanzania. Handel ludźmi w Tanzanii. O koniecznych zmianach w prawie w zakresie walki z
handlem ludźmi pisze dziennik The Citizenporównując handel ludźmi do zbrodni niewolnictwa.
Gazeta cytuje najnowszy opublikowany przez Departamentu Stanu USAraport Trafficking In Persons
(TIP), który włączył Tanzanię do listy paostw „pod obserwacją” czyli tych, które nie spełniają
standardów przeciwdziałania TIP i nie wykazują wzmożonych działao naprawczych. Tanzania to
zarówno paostwo źródłowe, tranzytu oraz docelowe handlu ludźmi. Walkę z tym procederem
utrudnia przyzwolenie na pewne jego formy w społeczeostwie (np. przymusowa praca dzieci);
praktyka stosowania najniższej kary (grzywna) oraz niewystarczające regulacje prawne (brak karania
usiłowania popełnienia tego przestępstwa).

2. Tanzania. Na lotnisku w Dar es Salaam dokonano inauguracji nowoczesnego terminalu, który
umożliwi obsługę nawet 6 mln pasażerów rocznie. Oznacza to, że lotnisko międzynarodowe im.
Juliusa Nyerere w Dar es Salaam (Julius Nyerere International Airport, JNIA) staje się jednym z 10
największych w Afryce (największe są w Kairze, Etiopii i RPA mogą przyjmowad do 22 mln os.)
mogącym obsługiwad łącznie do 8 mln osób (to więcej o 500 tys. os. niż lotnisko im. Jomo Kenyatta w
sąsiedniej Kenii). Warta prawie 300 mln USD inwestycja (kredytowana w 75%) jest realizowana przez
holenderską spółkę BAM. W ubiegłym miesiącu narodowy przewoźnik Air Tanzania uruchomił też
pierwsze międzykontynentalne połączenie z lotniska JNIA – do Mumbaju, a na najbliższy rok
zaplanowano rozpoczęcie lotów do Bangkoku, Londynu i Chin.
Komentarz: w Tanzanii funkcjonują 3 lotniska międzynarodowe w Dar es Salaam, Kilimandżaro oraz
na Zanzibarze. W perspektywie rozbudowane mają byd również lotniska w Dodomie –
administracyjnej stolicy oraz Songwe (przy granicy z Zambią) i Chato (nad Jeziorem Wiktoria). W
chwili obecnej szerszą siatką połączeo międzykontynentalnych dysponuje jednak tylko JNIA. Nowy
terminal zbudowany jest z wykorzystaniem holenderskich technologii, a wiele z rozwiązao przypomina
te zastosowane na amsterdamskim lotnisku Shiphol. Przy istotnym wzroście ruchu lotniczego
potencjalnym wąskim gardłem będą jednak bramki z dostępem do rękawa – z uwagi na ograniczenia
przestrzeni cały terminal ma kształt prostokąta, co ogranicza możliwości podejścia parkujących
samolotów. W przyszłości prawdopodobna jest więc renowacja i rozbudowa położonego kilometr
dalej terminala 2.

3. Tanzania. Powołano instytucję Rzecznika Praw Podatnika (Tax Ombudsman). Rzecznik będzie
miał kompetencje w zakresie rozpatrywania skarg i rozwiązywania sporów na zasadzie mediacji i
koncyliacji między podatnikami a Władzą ds. Podatków w Tanzanii (Tanzania Revenue Authority, TRA)
w zakresie proceduralnym i administracyjnym. Rzecznik będzie powołany na 3-letnie kadencje przez
ministra finansów, który również będzie określał warunki jego zatrudnienia i wydawał regulacje w
zakresie sposobu wykonywania przez niego obowiązków. Rzecznik będzie raportowad nt.
potencjalnych oskarżeo bezpośrednio ministrowi. Zwracając uwagę na formułę działania,
kompetencje i możliwości Rzecznika, miejscowe media wyrażają obawę o jego niezależnośd i
potencjalny konflikt interesów z innymi instytucjami rządowymi.
Komentarz: Podobne instytucje funkcjonują np. w Kanadzie, RPA, Meksyku, Australii, Gruzji, na
Ukrainie oraz w niektórych stanach USA. W przypadku Tanzanii, z uwagi na szerokie kompetencje,
istotne będzie to, czy działalnośd Rzecznika w praktyce utrudni lub zastąpi procedury przed sądami
administracyjnymi, co stanowiłoby w rzeczywistości znaczące ograniczenie praw podatników.

4. Tanzania. Rolnicy będą mogli monitorowad i prowadzid irygację pól przy pomocy telefonu
komórkowego. DziennikThe Citizeninformuje o nowatorskim projekcie „Smart IrrigationScheme”
zrealizowanym przez absolwentkę Uniwersytetu Św. Józefa w Dar es Salaam. System (jest w trakcie
rejestracji w urzędzie praw autorskich) polega na wyposażeniu farmerów w zdalne oprogramowanie
połączone z ich systemem nawadniania pól, przy pomocy którego mogą włączad i wyłączad maszyny
irygujące. W założeniu system ma przynosid też oszczędności w zużyciu wody, ponieważ informuje o
wystarczającym nawodnieniu gleby. Instalacja ma kosztowad ok. 650 USD.

5. Malawi. Kontestacja wyników wyborów i protesty. 29 lipca Trybunał Konstytucyjny w Malawi
miał rozpatrzed skargę wyborczą odnośnie wyborów powszechnych z maja br. Zamiast tego jednak
przedłużył okres, w którym Komisja Wyborcza (KW) miała przedstawid materiały wyborcze (m.in.
oświadczenia członków komisji; brakujące protokoły etc.). Jak donosi Nyasa Times materiały
zabezpieczone w celu przeliczenia głosów z trzech okręgów (Nsanje Central, NsanjeNorth i Chikwawa
East) wskazują na niewłaściwe ich użycie (w urnach znajdowały się inne niż karty wyborcze
przedmioty) i możliwe fałszowanie. Dlatego ponowne ich przeliczenie może nie wystarczyd jako
potwierdzenie ważności wyników.

