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AFRYKA SUBSAHARYJSKA
– przeglàd ogólny

W regionie Afryki Subsaharyjskiej znajduje si´ 47 paƒstw: Angola, Benin, Bot-
swana, Burkina Faso, Burundi, Republika Ârodkowoafrykaƒska, Czad, Kame-
run, Komory, Demokratyczna Republika Konga, Erytrea, Etiopia, Gabon,
Gambia, Ghana, Gwinea, Gwinea Bissau, Gwinea Równikowa, Kenia, Leso-
tho, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauretania, Mauritius, Mozambik,
Namibia, Niger, Nigeria, Republika Zielonego Przylàdka, Republika Konga,
Ruanda, Republika Południowej Afryki, Senegal, Seszele, Sierra Leone, Soma-
lia, Sudan, Suazi, Tanzania, Togo, Uganda, Wybrze˝e KoÊci Słoniowej, Wyspy
Âwi´tego Tomasza i Ksià˝´ca, Zambia, Zimbabwe. Poni˝ej omówione zostały
pewne ogólne zwyczaje charakterystyczne dla tej grupy paƒstw. Nale˝y jednak
pami´taç, ˝e na terenie wymienionych paƒstw wyst´puje wi´cej ni˝ tysiàc tra-
dycji plemiennych, co pociàga za sobà wiele ró˝nic w zwyczajach, wierzeniach,
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rytuałach i tabu. Dla wybranych paƒstw z tej grupy opracowane zostały dodat-
kowe profile panujàcych tam zwyczajów.

Umawianie spotkaƒ
• Sà to byłe kraje kolonialne i u˝ywany tam j´zyk jest zazwyczaj pochodnà

tamtych czasów: j´zyk angielski, j´zyk francuski, j´zyk portugalski. Wy-
st´pujà te˝ j´zyki lokalne;

• Goràcy klimat hamuje p´d do dotrzymywania umówionych terminów spot-
kaƒ i trzeba si´ dostosowaç do poczucia czasu mieszkaƒców;

• PunktualnoÊç jest traktowana dosyç dowolnie, zwłaszcza wÊród przyjaciół
i na terenach wiejskich. Afrykanie pracujàcy w miastach i spotykajàcy si´
z obcokrajowcami starajà si´ dotrzymywaç umówionego terminu spotkania;

• VIP-y zazwyczaj ka˝à oczekiwaç na siebie, zarówno Afrykanom, jak i osobom
z Zachodu, godzin´ lub dłu˝ej, ale kiedy ju˝ si´ spotkajà, poÊwi´cajà du˝o czasu;

• Je˝eli ka˝à ci czekaç, nie okazuj zniecierpliwienia, gdy˝ umniejsza to twojà rang´;
• Sami Afrykanie cierpliwie czekajà na opóêniony przyjazd lub spotkanie z wa˝-

nà osobà;
• Je˝eli wyst´pujà problemy j´zykowe lub inne w sferze komunikacji, nale˝y

skorzystaç z pomocy poÊredników;
• PoÊrednicy w Afryce sà przydatni, kiedy zaistnieje taka potrzeba, w przypad-

ku przepraszania czy składania skargi, a tak˝e i w innych sytuacjach.

Powitanie i tytułowanie
• Typowym rodzajem powitania mi´dzy m´˝czyznami jest uÊcisk dłoni połà-

czony z poło˝eniem lewej r´ki na ramieniu osoby witanej;
• Spodziewaj si´ wielokrotnego potrzàsania r´kà w trakcie powitania;
• Kontaktom z innymi osobami towarzyszy dotyk (obejmowanie i Êciskanie);

Powszechne jest tak˝e utrzymywanie uÊcisku dłoni w trakcie rozmowy – na-
wet na ulicy;

• Utrzymuj stały kontakt wzrokowy;
• Podczas powitania u˝ywaj tytułów i nazwisk;
• Okazuj szacunek starszym osobom;
• Bàdê serdeczny i autentyczny, witajàc si´ z innymi;
• Zawsze czekaj, aby zostaç przedstawionym nieznajomemu, lecz jeÊli w cià-

gu paru minut nie zostaniesz przedstawiony, zrób to sam;
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• Bilety wizytowe sà niezb´dne i powinny wskazywaç na twoje kwalifikacje
i pozycj´ w firmie;

• Tłoczone bilety wizytowe wywołujà w niektórych paƒstwach regionu du˝e wra-
˝enie, zwłaszcza z logo w zielonym kolorze (kolor islamu), np. w Senegalu;

• Bilety wizytowe powinny byç przetłumaczone na ich odwrocie na j´zyk
francuski (w krajach francuskoj´zycznych) lub j´zyk angielski (w krajach
angloj´zycznych);

• Nale˝y mieç przy sobie wystarczajàca liczb´ biletów wizytowych;
• Nie chowaj otrzymanych biletów wizytowych do tylnej kieszeni spodni

(chowaj w swoim wizytowniku lub wewnàtrz marynarki).

Przyj´cia oficjalne i towarzyskie
• PoÊwi´ç czas na rozwój kontaktów osobistych. Nie zachowuj si´ z rezerwà

i nie bàdê nieszczery;
• Afrykaƒska tradycja wymaga, aby wszelkie, nawet oficjalne rozmowy zaczy-

naç przyjacielskà pogaw´dkà zawierajàcà pytania o zdrowie i samopoczucie
współrozmówcy, a tak˝e jego krewnych lub współpracowników;

• Towarzyszàcy wypowiedziom (zwłaszcza emocjonalnym) j´zyk ciała wyra-
˝a ich zamiłowanie do taƒca i rytmu;

• Przychodzàc do prywatnego domu, anonsuj siebie pukaniem do drzwi wej-
Êciowych lub klaszczàc przed domem;

• Przed wejÊciem do domu zazwyczaj zdejmuje si´ buty;
• Afrykanin zaproszony na obiad cz´sto przyprowadzi kolegów;
• Je i pije si´ zazwyczaj na siedzàco;
• Główny, najwi´kszy posiłek jedzà wieczorem. M´˝czyêni zazwyczaj obsłu-

giwani sà pierwsi;
• Popularnym napojem w Afryce jest piwo (z wyjàtkiem rygorystycznych

społecznoÊci muzułmaƒskich);
• Afrykanie bywajà podchmieleni, lecz zbytnia nietrzeêwoÊç jest êle widziana;
• Unikaj picia bie˝àcej wody, pij tylko butelkowanà;
• Unikaj napojów mlecznych (jedyne bezpieczne miejsce to najlepsze hotele;
• Nale˝y myç r´ce przed i po posiłku;
• Wychodzàc, nale˝y po˝egnaç si´ z ka˝dym obecnym. Ogólne po˝egnanie

machni´ciem dłonià do wszystkich nie jest tutaj mile widziane;
• W ekskluzywnych restauracjach i taksówkach oczekuje si´ napiwków

(ok. 10%).
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Ubiór
• Na spotkania biznesowe Afrykanie przychodzà ubrani w sposób gustowny,

elegancki i zadbany (strój bardziej formalny w Afryce Wschodniej i Połu-
dniowej ani˝eli Afryce Zachodniej). Post´puj, jak oni i ubieraj si´ w przyj´-
ty w danych sferach biznesowych garnitur;

• Angloj´zyczni Afrykanie preferujà dobry ubiór w zachodnim stylu;
• Francuskoj´zyczni Afrykanie noszà bardziej tradycyjne, kolorowe odzienie;
• Nie nale˝y nosiç niczego, co przypomina uniform wojskowy;
• Ubrania, zarówno dla kobiet, jak i m´˝czyzn, nie powinny byç mocno przy-

legajàce;
• Unikaj noszenia drogich ubraƒ i bi˝uterii (ryzyko kradzie˝y).

Rozmowy i zachowania negocjacyjne
• W kontaktach preferujà komunikacj´ bezpoÊrednià (twarzà w twarz), a nie

łàcznoÊç telefonicznà lub z u˝yciem innych Êrodków komunikacji;
• Rozmawiaç nale˝y spokojnym głosem i w sposób niekonfrontacyjny;
• Na poczàtku spotkania nie sà poruszane sprawy biznesowe;
• Zgodnie z afrykaƒskà tradycjà na poczàtku ma miejsc towarzyska nieÊpiesz-

na pogaw´dka obejmujàca zapytanie o zdrowie i samopoczucie uczestni-
ków i ich krewnych lub współpracowników;

• W zespole afrykaƒskim starsi m´˝czyêni sà zazwyczaj opanowani i cisi, i to
oni podejmujà wi´kszoÊç decyzji;

• Pozostaw afrykaƒskiemu partnerowi swobod´ decyzji, kiedy przejÊç od te-
matyki towarzyskiej do biznesowej;

• W trakcie pierwszych spotkaƒ nie pop´dzaj, lecz skup si´ na okazywaniu
szczeroÊci i dawaniu oznak wiarygodnoÊci, solidnoÊci;

• Na poczàtku sà serdeczni i przyjacielscy. Jednak w trakcie spotkania biz-
nesowego ich serdecznoÊç jest hamowana wytrwałà dbałoÊcià o interesy
„plemienne”;

• W negocjacjach dà˝y si´ do obustronnie satysfakcjonujàcego porozumienia
– wyniku okreÊlanego jako „win-win”;

• Afrykanie mogà prowadziç rozmow´ wokół danej kwestii, wcià˝ do niej
wracajàc, z zamiarem znalezienia wzajemnie satysfakcjonujàcego roz-
wiàzania;

• Afrykanie posiadajà spore umiej´tnoÊci oratorskie i wykorzystujà wiele spo-
sobów wyra˝ania si´: przysłowia, poezja, historyjki, parabole, zagadki, a na-
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wet piosenki. Staraj si´ odpowiadaç w podobny sposób (u˝ywajàc zachodnich
przysłów itp.);

• Parabole sà wykorzystywane dla udzielenia poÊredniej odpowiedzi (tak˝e
krytycznej) na problem czy zagadnienie. Nie krytykuj w obecnoÊci innych;

• Opowiadanie historyjek jest starà afrykaƒskà tradycjà i cz´sto sà one wyko-
rzystywane w trakcie prowadzonych bez poÊpiechu i rozluênionych han-
dlowych rozmów, zawierajàcych wiele ludzkich i osobistych odniesieƒ. Du˝o
mo˝na osiàgnàç, odwzajemniajàc ten przyjacielski, konsultatywny styl;

• W krajach angloj´zycznych przechodzi si´ do omawianych problemów ko-
lejno jeden po drugim i znajduje dla nich po kolei rozwiàzania;

• W krajach francuskoj´zycznych wyst´puje tendencja do tworzenia listy pro-
blemów wymagajàcych po kolei dyskusji w celu znalezienia zadowalajàce-
go wszystkich ostatecznego rozwiàzania;

• Afrykanie nie zawsze trzymajà si´ ustalonego porzàdku obrad. Wiele kwe-
stii jest dyskutowanych w kolejnoÊci ich znaczenia, niekonieczne zgodnie
z logicznà chronologià;

• Je˝eli jakieÊ kwestie uznane zostanà za istotne, mogà do nich wracaç wiele
razy, niezale˝nie od porzàdku obrad;

• Nie zaniechuje si´ rozpatrywania danej kwestii, dopóki nie zostanie osiàgni´-
te porozumienie. Starsze osoby decydujà, kiedy to ma miejsce;

• Je˝eli napotykasz trudnoÊci w uzyskaniu porozumienia ze strony starszego
Afrykanina, dobrze wysondowaç go prywatnie (np. korzystajàc z pomocy
poÊrednika), aby sprawdziç, czy mo˝e wesprzeç twojà propozycj´ (dobitne,
publiczne okazywanie ró˝nicy zdaƒ jest êle widziane);

• Swojà argumentacj´ przedstawiaj podzielonà na małe cz´Êci w dokładny
i zrozumiały sposób;

• Oferty muszà pochodziç od kupujàcego, tak aby sprzedawca nie stracił
twarzy;

• Spodziewaj si´ proÊby o ust´pstwa i przychylnoÊç;
• Targowanie si´ jest cz´Êcià procesu negocjacji. Wprawny negocjator wzbu-

dza podziw;
• Nie okazuj zniecierpliwienia i nie próbuj poganiaç. Mo˝esz byç postrzega-

ny jako osoba próbujàca oszukaç swego afrykaƒskiego partnera;
• Cisza mo˝e oznaczaç brak zgody;
• Przy zawarciu porozumienia cz´sto stosowane jest prawo zwyczajowe;
• Decyzje sà prawie niezmiennie podejmowane w ramach konsensusu i powinny

odzwierciedlaç wszystkie opinie wypowiedziane w zespole naszego partnera;
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• Spodziewaj si´, ˝e decyzje b´dà podejmowane nie tylko z uwzgl´dnieniem
przedstawionych danych i faktów;

• Podj´cie ostatecznej decyzji mo˝e zabraç du˝o czasu (nawet kilka miesi´cy);
• Cz´sto zaprasza si´ na spotkanie biznesowe Êwiadków, aby zapoznali si´

z osiàgni´tym porozumieniem;
• Humor jest wa˝nym elementem komunikacji. Jest zazwyczaj delikatny,

chocia˝ mo˝e przybraç form´ krotochwili;
• ˚arty sà powszechne, zazwyczaj sytuacyjne, cz´sto nawiàzujàce do ró˝nic et-

nicznych;
• Nale˝y odwzajemniaç si´ subtelnym humorem, u˝ywajàc imion, kiedy to

mo˝liwe, aby złagodziç przebieg dyskusji;
• Dobra tematyka rozmów: ulubione miejscowe dyscypliny sportu (z reguły

jest to piłka no˝na i specyficzne dla danego kraju, np. Senegal – zapasy); za-
wsze dobrze wykazaç tak˝e zainteresowanie miejscowa muzykà, sztukà lu-
dowà, historià, wyrobami ˝ywnoÊciowymi;

• Okazuj autentyczne zainteresowanie afrykaƒskà kulturà. Nie porównuj ich
kultury z własnà;

• Najlepiej nie poruszaç tematyki stosunków z sàsiadami, wyzwaƒ muzuł-
maƒskiego fundamentalizmu, etnicznego współzawodnictwa, ró˝nic reli-
gijnych;

• Unikaj rozmów na tematy polityczne;
• Mo˝esz byç chwalony za swojà korpulentnoÊç (oznak´ dobrobytu) lub mieç

zwróconà uwag´, ˝e jesteÊ zbyt szczupły.

Gestykulacja i zachowania publiczne
• Dla okazania swoich odczuç wykorzystujà w du˝ej mierze wyraz swojej twa-

rzy i oczu;
• Zamiłowanie do taƒca i rytmu odzwierciedla si´ w ich mowie ciała towarzy-

szàcej wypowiedziom (cz´sto kołyszà si´ w rytm wypowiadanych przez sie-
bie słów);

• Utrzymuj kontakt wzrokowy, nie zawsze stały;
• Pasywna cisza mo˝e byç formà proaktywnej komunikacji niewerbalnej w ce-

lu unikni´cia konfrontacji, niezgody lub niemiłego tematu;
• Do wszelkich ruchów i gestów u˝ywaj prawej r´ki;
• Puszczanie oka, gwizdanie itp. sà uwa˝ane za wulgarne gesty. Nie u˝ywaj

równie˝ gestów z zaciÊni´tà pi´Êcià i palcem wyciàgni´tym w gór´;



• W celu przywołania kogoÊ skieruj dłoƒ w dół i machaj wszystkimi palcami
do siebie;

• Aby wskazaç na kogoÊ lub na coÊ, przesuƒ r´kà w kierunku, jaki chcesz wska-
zaç. Ale nie we wszystkich krajach regionu wskazuje si´ w ten sposób.
Np. w Gwinei Bissau wskazuje si´ podbródkiem lub wyciàgni´tym j´zykiem
(nie obra˝ajà nas tym!), a wskazywanie palcem lub r´kà jest zabronione;

• Nie wskazuj niczego ani nie pokazuj komuÊ podeszwy swego buta;
• Unikaj stania z r´koma opartymi na biodrach;
• Niegrzeczne jest ziewanie w miejscu publicznym (zasłoƒ usta w trakcie zie-

wania); niektórzy po ziewaniu dotykajà czoła palcem wskazujàcym;
• Nie dotykaj głowy dorosłych i dzieci (jest to najÊwi´tsza cz´Êç ciała);
• Nie fotografuj (nie kr´ç kamerà) innych osób bez zapytania o ich zgod´.

Wr´czanie i przyjmowanie upominków
• W odniesieniu do biznesu wystarczy upominek dla kluczowego decydenta

(o ile to mo˝liwe, spersonalizowany);
• Upominek wr´cza si´ po przybyciu, w trakcie pierwszego spotkania;
• Powszechny jest obyczaj oczekiwania na „dash” – upominek lub zapłat´

za załatwienie proÊby (cz´sto mo˝e to byç najszybszy sposób załatwienia
sprawy);

• W trakcie wizyty domowej jako upominek mo˝na oferowaç alkohol (nie
dla muzułmanów). Kwiaty, ciastka, T-shirty z logo firmy, czapki z daszkiem
lub ˝ywnoÊç (na terenie wiejskim);

• Wybierajàc si´ z wizytà towarzyskà, nale˝y zabraç upominki dla dzieci oraz
(bezwzgl´dnie) dla najwa˝niejszej osoby lub (zwłaszcza na terenach wiej-
skich) wodza.
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