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ŚWIATOWY DZIE Ń MODLITWY 2010 KAMERUN 
TEMAT: „NIECH WSZYTKO, CO ODDYCHA, CHWALI BOGA” 

 
INFORMACJE OGÓLNE O KAMERUNIE 

 
Wstęp: 
Republika Kamerunu znajduje się w centralnej Afryce, powyŜej równika, na samym końcu Zatoki Gwinejskiej. Linia 
brzegowa z Oceanem Atlantyckim wynosi 402 km. Na zachodzie graniczy z Nigerią, na północy z jeziorem Czad i 
Czadem na północnym wschodzie, na wschodzie z Republiką Środkowej Afryki oraz z Kongiem, Gabonem oraz 
Gwineą Równikową na południu.  
 
Całkowita powierzchnia wynosi 475 440 km kw., co moŜna porównać do powierzchni Papui Nowej Gwinei, czyli 
jest niewiele większa od stanu Kalifornia w USA. Administracyjną i polityczną stolicą  jest Yaounde, natomiast 
stolicą gospodarczą jest Douala. W Kamerunie występuje około 240 lokalnych języków, odpowiadających 240 
grupom etnicznym. Oficjalnymi językami są francuski i angielski, przy czym francuski jest językiem dominującycm.  
Narodową walutą jest frank CFA, który jest powszechną walutą w 14 krajach Środkowej i Zachodniej Afryki 
współpracujących ze sobą finansowo. 
 
I. GEOGRAFIA 
Kamerun jest podzielony na wiele regionów geograficznych. Na południu znajduje się nizina nadbrzeŜna. W 
środkowej części kraj jest pokryty gęstymi lasami tropikalnymi, które przechodzą w sawannę , a dalej w pokrytą 
trawą o krótkim cyklu wegetacyjnym sawannę sahelską, z bagnami wzdłuŜ Jeziora Chad na północy.  
 
Główną topograficzną cechą Kamerunu jest masyw Adamawa 1.  Górski teren oddziela Kamerun północny od 
południowego. WyŜyna Adamawa rozciąga się na południe Kamerunu. Góra Kamerun jest jednym z największych 
wulkanów w Afryce, wznoszącym się na wysokość 4.040 m. (13.255 stóp) Wznosi się od zachodniego wybrzeŜa 
przez tropikalne lasy deszczowe po nagi szczyt, zimny, wietrzny, a czasami pokryty śniegiem.    Kamerun 
chrakteryzują najczęstsze erupcje.  
 
II. KLIMAT 
Republikę Kamerunu charakteryzuje róŜnorodność klimatu. Czas trwania sezonu suchego i mokrego róŜni się w 
róŜnych częściach kraju. Na obszarze  Sahary pora sucha trwa   7-8 miesięcy,  podczas gdy na obszarze równikowym  
pora deszczowa trwa  7 do 8 miesięcy  rocznie. Tak więc, na północy mamy gorący i suchy klimat Saheliański*2 i 
wilgotny równikowy klimat na południu. W Górach Zachodnich występuje umiarkowany chłodny klimat. Średnie 
temperatury wahają się od 24 stopni C do 30 stopni, chociaŜ moŜe równieŜ osiągnąć 15 st. na zachodzie i 43 st w 
Północnej Prowincji.  
 
III. LUDNO ŚĆ 
W 2006 r szacowano, Ŝe Republika Kamerunu liczyła 17.340.702 mieszkańców, a współczynnik urodzeń wynosił 
2%. Współczynnik zgonów pozostaje wysoki, ale śmiertelność niemowląt wynosiła 64 zgonów na 1000 urodzeń. 
Długość Ŝycia osób dorosłych wynosiła 51 lat. Ludność Kamerunu jest podzielona na obszary miejskie i wiejskie. 
Największe zaludnienie występuje w duŜych miastach, w zachodniej górzystej części kraju oraz na północno 
wschodniej równinie. Z kolei, WyŜyna Adamawa, południowo-wschodnia depresja i większa część Południowej 
WyŜyny Kamerunu są znacznie słabiej zasiedlone.  
 
Jednym z najstarszych ludów Kamerunu są Baka. Dawniej nazywano ich Pigmejami, jednak nazwa ta nie cieszy się 
obecnie szacunkiem. Baka to lud myśliwski, zamieszkujący południowo-wschodnie lasy deszczowe. Trudno 
dokładnie okreslić liczbę plemienia Baka, ale szacuje się od 5.000 do 28.000. MęŜczyźni polują i zastawiają sidła w 
okolicznych lasach, uŜywając z powodzeniem zatrutych strzał i włóczni. Łowią równieŜ ryby przy uŜyciu związków 
chemicznych pochodzących z roślin. Wpuszczają związek chemiczny z prądem wartkiej rzeki. Nietoksyczny 
związek odcina dopływ tlenu, ryby wypływają na powierznię wody, gdzie z łatwością mogą być zebrane przez 
męŜczyzn Baka.       
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Inną metodą łowienia ryb, wykorzystywaną tylko przez kobiety, jest łowienie przy  tamie, gdzie woda jest usuwana z 
obszaru tamy, a ryby są zbierane z ziemi. Kobiety zbierają równieŜ dzikie owoce i orzechy, hodują pszczoły i 
oczywiście zajmują się dziećmi.  
 
Grupa pozostaje na jednym terenie, dopuki nie wyczerpią się moŜliwości polowania. Wtedy przenoszą się do innej 
części lasu. Grupa jest społecznością i wspólnie podejmuje decyzje poprzez osiągnięcie zgody. Lud Baka zwykle 
buduje swoje chaty z gałęzi, konarów i duŜych liści. ( ChociaŜ dzisiaj coraz więcej domów jest budowanych według 
metod Bantu.) Często ustawiają swoje obozy wzdłuŜ dróg, co ułatwia im handel. Zebrane przez siebie produkty 
wymieniają na inne wytwarzane towary i nadal stroniąc od gotówkowej formy rozliczenia.  
 
Lud Baka posiada wyjątkową umiejętność uŜywania róŜnych roślin do leczenia chorób i bezpłodności. Zdrowie 
dzieci obejmują szczególną troską, gdyŜ są one bardziej podatne na niebezpieczne, śmiertelne choroby. Ich 
umiejętności lecznicze oraz praktyki medycyny tradycyjnej są tak popularne, Ŝe nawet członkowie  innych plemion 
zwracają się do nich po pomoc.   
 
Czczą ducha lasu zwanego Jengi, którego traktują jak rodzica i opiekuna. Po kaŜdym owocnym polowaniu następuje 
taniec dziękczynny znany jako Luma, któremu towarzyszą gra na bębnach i polifoniczne śpiewy.  
 
Obecnie największym zagroŜeniem dla stylu Ŝycia ludu Baka są wielonarodowe firmy wycinające lasy. Wraz ze 
znikaniem terenów leśnych, giną zwirzęta i rosliny, które stanowią podstawę bytu ludu Baka.  
 
IV. HISTORIA  
 

1. Zaludnienie Kamerunu 
Według teorii lingwistycznej Greenburga, obszar obejmujący południowy zachód obecnego Kamerunu i południowy 
wschód Nigerii był miejscem narodzin ludu Bantu w 1000 r. p.n.e. Ludy Tikar, Bamileke i Bamun osiedliły się na 
WyŜynie Kamerunu. Na Północy, rozwinęła się cywilizacja Sao w basenie Jeziora Czad. 
 

2. Okres przed Kolonizacją  
W VI w. p.n.e Hanno, nawigator z Kartaginy przybył do wybrzeŜa Kamrunu, odkrył wulkan Kamerun podczas 
wybuchu i nazwał go rydwanem bogów. W XVI w. n.e. Kamerun znalazł się  pod panowaniem Imperium Kornem-
Bornu.  
W 1472 r Portugalski Ŝeglarz Fernando Po przybył do Zatoki Gwinejskiej u ujścia Wouri. Znalazł tam tak wiele 
krewetek, Ŝe nazwał to miejsce O Rio dos Camaroes (Rzeka Krewetek). Portugalska nazwa Camaroes została 
zastąpiona hiszpańskim Cameroes, a potem Niemcy zmienili na Kamerun, następnie Cameroun przez Francuzów i 
Cameroon przez Anglików.  
W 1436 Portugalczycy wprowadzili handel niewolnictwem, które zakończono 10 czerwca 1852, gdy królowie 
Duala, Bell i Akwa podpisali niezalezne  traktaty  z rządem brytyjskim, które zabraniały tego procederu.  
W 1841 r Joseph Merrick, czarnoskóry pastor kościoła Baptystów z Jamajki przybył na wyspę nazwaną przez 
Ŝeglarza Fernando i załoŜył stację misyjną w Duala.     
 

3. Kolonizacja 
12 lipca 1884 r. królowie i wodzowie Duala podpisali traktat z rządem niemieckim. Dwa dni później została 
jednostronnie ogłoszona suwerenność Niemiec przez Natchigal Imperial Commission na zachodnim wybrzeŜu 
Afryki.  
W 1916 r siły francusko-angielskie przeprowadziły inwazję na niemiecki protektorat Kamerunu, a w 1919 Kamerun 
został terytorium mandatowym Ligi Narodów. Liga Narodów przekazała 4/5 Kamerunu Francji, a resztę kraju 
Brytanii, która zarządzała tymi terenami z Nigerii. W 1945 r całe terytorium Kamerunu znalazło się pod patronatem 
Narodów Zjednoczonych. 
 

4. Niepodległość 
W 1958 r Kamerun Frnacuski uzyskał autonomię i 1 stycznia 1960 ogłoszono niepodległość. Kamerun Brytyjski 
został podzielony na dwie części po przeprowadzeniu referendum. Ludność zamieszkująca Brytyjski Północny 
Kamerun, głównie Muzułmanie, głosowali za przyłączeniem do Nigerii, natomiast mieszkańcy Brytyjskiego 
Południowego Kamerunu, w większości Chrześcijanie i animiści, głosowali za przyłączeniem do Kamerunu 
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Francuskiego. W tym samym roku powstała federalna Republika Kamerunu, a  Amadou Ahidjo został pierwszym 
prezydentem kraju, natomiast  John Ngu Foncha został wice-prezydentem. 
 
1.10.1961 r. nastąpiło ponowne połączenie Brytyjskiego Południowego Kamerunu i Francuskiego Kamerunu. 
20.05.1972 r. została powołana Zjednoczona Republika Kamerunu. 6.11.1982 zgodnie z konstytucją, obecny Premier 
Pan Paul Biya został Prezydentem Zjednoczonej Republiki Kamerunu po  rezygnacji ze stanowiska pierwszego 
prezydenta kraju Amadou Ahidjo. 04.02.1984 r. po nowelizacji konstytucji kraj nazwano Republiką Kamerunu.  
 
V. RZĄD 
Kamerun jest republiką demokratyczną. Ustrój polityczny Kamerunu to połączenie demokracji parlamentarnej z 
systemem prezydenckim, składa się z trzech części: ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Terytorium kraju 
jest podzielone na Prowincje, Departamenty, Okregi, Podokręgi.   
 
Dziesięć prowincji Kamerunu to: Adamawa, Centralna, Wschodnia, Północna  Dalsza, Nadmorska,  Północna, 
Północno-Zachodnia, Zachodnia, Południowa, Południowo-Zachodnia. KaŜda prowincja jest zarządzana przez 
gubernatora, a prowincja jest podzielona na departamenty zarządzane przez prefekta. KaŜdy departament jest 
następnie podzielony na okręgi, gdzie władzę sprawuje zastępca prefekta. 
 
 
VI. DEMOKRATYZACJA  

1. Główne Etapy.  
Pierwszą partią polityczną w Kamerunie była Union des Populations du Cameroun (UPC).  
W 1987 r Kamerun powrócił do systemu wielopartyjnego. Partia CPDM ( Demokratyczny Ludowy Ruch 
Kamerunu) zainicjowała zasadę wielu kandydatów. Była to partia rządząca podczas wyborów municypalnych w 
1987 r oraz w wyborach legislacyjnych w 1988.  
W roku 1990 seria niepokojów politycznych doprowadziła do wprowadzenia nowych praw i wolności. W 
nastepstwie tych działań doszło do demokratyzacji. W konsekwencji w grudniu  1990 uchwalono prawa 
obywatelskie, a w lutym 1991 legislację partii politycznych. Wśród nich były partie SDF (Front Społeczno 
Demokratyczny), NUDP (Narodowa Unia dla Demokracji i Postępu), UPC (Union des Populations du 
Cameroun.). Te pierwsze partie polityczne zgłosiły potrzebę  oranizacji niezaleŜnej Konferencji Narodowej. 
Zamiast tego, zorganizowano konferencję trzech partii, w której od 30.10. do 25.11. 1992 uczestniczyły  partia 
rządząca, opozycyjna i obywatelskie społeczeństwo. 
 
2. Historia Współczesna 
Stałe doskonalenie systemu legislacyjnego poprzedziły wybory prezydenckie 11.10.1992 i było drugim 
głównym krokiem w kalendarzu wyborczym, który był wynikiem konferencji trójpartyjnej. Prawo elektoralne 
zostało uchwalone na specjalnej sesji Zgromadzenia Narodowego. W wyniku debaty narodowej i powszechnej 
konsultacji w grudniu 1995 rząd zaproponował przeprowadzenie reformy Zgromadzenia Narodowego. 
Nowa Konstytucja została ogłoszona 18.01.1996. Najbardziej rewolucyjnym elementem znowelizowanej 
konstytucji była zmiana Mandatu Prezydenckiego z 5 do 7 lat, maksymalnie na dwie kadencje. Podwójne 
wybory legislacyjne i municypalne odbyły się w 2002 i 2007 roku. Prezydenckie wybory odbyły się w 2004 r.  

 
VII. EDUKACJA 
Przeszło 60 % mieszkańców Kamerunu nie ukończyło 25 roku Ŝycia. Edukacja jest obowiązkowa od 6 do 11 roku 
Ŝycia. W 2003 r 31% dzieci zakończyło edukację na tym poziomie, tylko 5 %  podjęło naukę na wyŜszym poziomie. 
Kształcenie ogólne i techniczne w Kamerunie jest prowadzone przez państwowe i liczne prywatne uczelnie wyŜsze. 
Pierwszy uniwersytet w Kamerunie został załoŜony w Yaounde, stolicy kraju, 26.07.1962. Od 1.05.1998 r. Kamerun 
posiada 6 państwowych uniwersytetów i około 5 prywatnych.  
 
ChociaŜ edukacja w Kamerunie jest obowiązkowa, czesne w szkołach średnich uniemoŜliwia wielu rodzicom 
wysyłanie dzieci do szkoły. W szkołach podstawowych jest równieŜ więcej chłopców niŜ dziewcząt. System 
nauczania w Kamerunie jest nękany wieloma problemami, np rozbieŜnością ilości uczniów w szkołach mejskich i 
wiejskich, ograniczony dostęp do tradycyjnego i zawodowego nauczania dla dzieci niepełnosprawnych, duŜy 
odsetek dzieci nie kończących szkoły, brak nauczycieli szkół podstawowych, szczególnie na terenach wiejskich. 
Wczesne zamąŜpójście, niechciane ciąŜe i obowiązki domowe to tylko niektóre społeczno-kulturowe uprzedzenia, 
które wpływają na niski poziom edukacji. 
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Kamerun jest określany jako miejsce tranzytowe i docelowe dla handlu dziećmi zmuszanych do pracy, pomocy 
domowej, opieki nad dziećmi i handlu ulicznego. Oprócz biedy, niedoŜywienie dotyka jedno na pięcioro dzieci w 
Kamerunie, zagraŜa ich intelektualnemu i fizycznemu rozwojowi, a nawet Ŝyciu. Malaria, HIV i AIDS oraz 
niedoŜywienie są głównymi przyczynami śmiertelności dzieci, które to według danych Ministerstwa Zdrowia i 
UNICEFU stanowią 77 % wszystkich chorób nękających dzieci w Kamerunie. 
 
VIII. ROLNICTWO 
Podstawowym źródłem  utrzymania w kraju jest rolnicwo, które angaŜuje około 69% pracującej ludności. Produkty 
eksportowe to kawa, kakao, bawełna, tytoń, drzewo, kauczuk, banany i produkty palmowe.  
 
IX. GOSPODARKA 
Kamerun  obfituje w bogactwa naturalne. Gospodarka oparta jest głównie na rolnictwie, około 70% ludności pracuje 
na roli. Inne źródła dochodu pochodzą z przemysłu drzewnego, minerałów i ropa naftowa. W latach 1977 i 1985 
nastąpił istotny rozwój gospodarki dzięki podniesieniu dochodowości ropy naftowej i eksportowi produktów 
rolniczych.  
 
W 1988 dewaluacja franka CFA wpłynęła na gospodarkę Kamerunu i wiele ludzi ucierpiało z powodu powaŜnego 
kryzysu ekonomicznego. Kamerun przyjął politykę naprawczą pod auspicjami Międzynarodowego Funduszu 
Monetarnego, rewaluacja CFA w styczniu 1994 pozwolił na ponowne uruchomienie eksportu. Kamerun skorzystał 
równieŜ z inicjatywy funduszu dla bardzo zadłuŜonego biednego kraju (Funduszu HIPC), który wprowadził ulgi 
spłaty długu.  
 
X. ZDROWIE 
W Kamerunie słuŜba zdrowia podlega rządowi i Ministerstwu Zdrowia. Program restrukturyzacji słuŜby zdrowia 
umoŜliwił reorganizację podstawowej opieki zdrowotnej. Epidemie i endemiczne problemy zdrowotne takie jak 
malaria, gruźlica, HIV/AIDS stanowią podstawowe przyczyny śmiertelności. W walce z tymi chorobami pomagają 
fundusze z funduszy państwowych.  
 
Ponadto, prowadzony jest ogólnokrajowy darmowy program szczepień dla dzieci od urodzenia do piątego roku Ŝycia 
oraz kobiet w ciąŜy. W świetle tego, od 1 maja 2007 osoby zainfekowane HIV/AIDS mają  prawo do darmowych 
anty retrowiusowych leków we wszystkich uznanych centrach zdrowotnych na terytorium Kamerunu.  
 
Ministerstwo Zdrowia Publicznego ma strukturę piramidalną, u podstawy są jednostki zdrowia, szpitale rejonowe i 
dwa szpitale główne ( jedenw Yaounde, drugi w Doula). 
 
XI. TURYSTYKA/KULTURA 
O Kamerunie mówi się ,,Afryka w miniaturze” i dlatego ma ogromny potencjał turystyczny. W Kamerunie znajduje 
się wiele gatunków roślin i zwierząt wyjątkowych dla tego kontynentu. MoŜna podróŜować przez zielone równkowe 
południe, aŜ po ciepłą i jasną savannę i stepy Północy, przedrzeć się przez góry na Zachodzie i piękne piaszczyste 
plaŜe w prowicjach Centralnej i Południowo Zachodniej. Kamerun oferuje niesamowitą róŜnorodność krajobrazów. 
Wulkan Kamerun jest jednym z najwyŜszych szczytów w Afryce, Lobe Falls jest wyjątkowym miejscem w całej 
Afryce. Kamerun posiada zaskakujące bogactwo kultury z przeszło 240 grupami etnicznymi, kaŜda charakteryzująca 
się specyficzną kulturą. Kamerun znany jest z wyjątkowej muzyki, szczególnie makossa i bikutsi.        
 
XII. KO ŚCIOŁY 
W Kamerunie są trzy główne grupy religijne; Chrześcijaństwo 60%, Islam 20%, miejscowe wierzenia 20%. 
Chrześcijanie to w większości  Katolicy, kolejno Protestanci w kolejności alfabetycznej: Kościół Anglikański (AC), 
Konwencja Baptystów Kameunu (CBC), Eglise Evangelique du Cameroun (EEC), Eglise Evangelique Lutherienne 
du Cameroun (EELC), Eglise Fraternelle Lutherienne du Cameroun (EFLC), Eglise Presbyterenne Camerounaise 
(EPC), Eglise Protestante Africaine (EPA), Narodowy Kościół Baptystów (NBC), Presbyteriański Kośćiół w 
Kamerunie (PCC), Union des Eglises Baptistes du Cameroun (UEBC), Union des Eglises Evangelique du Cameroun 
(UEEC). 
Inne Chrześcijańskie grupy obejmują Adwentystów Dnia Siódmego, Zielonoświątkowców. 
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Rada Kościołów Protestanckich w Kamerunie, CPCC/CEPCA reorganizauje jedenaście wyznań kościołów 
Protestanckich. Te kościoły jak równieŜ kościoły Katolickie i Adwentystów są zaangaŜowane w działalność 
społeczną taką jak edukacja, opieka zdrowotna i rozwój społeczności.  
 
XIII. KOBIETY 
W 1983 r. Kamerun podpisał Konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie elimincacji wszystkich form 
dyskryminacji kobiet. Konstytucja wspiera równość między kobietami i męŜczyznami, a prawo cywilne zapewnia 
równość w sprawach dziedziczenia, kredytów i zatrudnienia. JednakŜe, obowiązujące nadal prawo tradycji często 
dyskryminuje  kobiety. Tylko męŜczyzna, jako głowa domu ma prawo do ziemi. Ze społecznego punktu widzenia, 
miejsce kobiety jest nadal określone przez tendencje patriarchalne. Swoim uporem kobiety wywalczyły sobie 
zdobycie większych praw w Kamerunie. Kobiety Kamerunu są zaangaŜowane w walkę o pokój, sprawiedliwość i 
jedność Kamerunu. Pomagają pacjentom HIV/AIDS i trędowatym, angaŜują wszystkie swoje talenty i środki w 
rozwój swoich dzieci, które są najwaŜniejszą częścią ich Ŝycia.    
 
1. Ekonomia 

Kobiety w Kamerunie działają w małym biznesie, w rolnictwie i inicjatywnych wspólnotach (GIC). 
Wszystkie te działania przyczyniają  się do rozwoju lokalnej gospodarki. Wiele kobiet pracuje jako bayam-
sallams, pisane równieŜ buyam-sallams. Bayam-sallam są to kobiety, które sprzedają na bazarach miejskich  
produkty spoŜywcze kupione na wsi. Określenie to pojawiło się w latach 80-tych XX w, gdy kobiety 
sprzedające jedzenie znacznie przyczyniły sie do rowoju gospodarki w Kamerunie. W latach 90-tych to 
wyraŜenie zostało przyjęte przez przywódców kameruńskich, polityków i mówców, którzy uŜywali tego słowa 
w dyskusjach, gdy brakowało bardziej właściwego odpowiednika w języku francuskim.           
 

2. Polityka 
W 1970 Madam Delphine Tsanga została mianowana pierwszym ministrem kobietą i stanęła na czele 

Ministerstwa Spraw Społecznych. Odeszła z rządu w 1964 po 14 latach pracy na tym stanowisku, tym samym 
torując drogę innym kobietom. Dzisiaj liczba kobiet w Ŝyciu politycznym wzrosła i nadal rośnie, kobiety są 
aktywne w dziedzinach Ŝycia zwykle zajmowanych przez męŜczyzn, zajmują stanowiska w policji, wojsku, 
urzędach, są dziennikarzami, klekarzami, architektami,nauczycielkami i prawnikami w administracji.              

 
3. Działalność Religijna 

Kobiety w Kamerunie są bardzo aktywne w Ŝyciu kościoła, stanowią 60 % członków  w porównaniu z 
męŜczyznami. Tworzą Chrześcijańską wspólnotę, w ktorej prowadzą seminaria i warsztaty przeciw ubóstwie. W 
trakcie warsztatów prowadzą kursy projektów na małą skalę, np. produkcji mydła, przygotowania wędzonej 
ryby, przechowywania jedzenia, produkowania naturalnego soku i farbowania tkanin.  

Kobiety Kamerunu bardzo wspierają swoje siostry, które zostały pastorami lub czekają na ordynację.  
 
XIV. DZIECI 
Większość wyzwań nękających dzieci w Kamerunie dotyczy przymusowej pracy, handlu dziećmi, biedy czy teŜ 
braku dostępu do edukacji. W Kamerunie są prawa dotyczące pracy dzieci, ale występuje problem z wdraŜaniem ich 
w Ŝycie. Według prawa dzieci mogą być zatrudniane po ukończeniu  14 roku Ŝycia, równieŜ jako praktykanci. Dzieci 
nie wolno zatrudniać do pracy w nocy, a dzieciom poniŜej 18 lat nie wolno podnosić cięŜarów, wykonywać zadań 
niebezpiecznych i zagraŜających zdrowiu i pracować na terenie zamkniętym. Prawo określa teŜ, Ŝe dzieci nie mogą 
wykonywać pracy, która przekracza ich fizyczne moŜliwości, a Inspektor Pracy moŜe zaŜądać od pracodowawców 
przeprowadzenia badań medycznych stwierdzających, czy dana sytuacja ma miejsce. Pogwałcenie praw dotyczących 
zatrudnienia dzieci podlega karze finansowej lub więzienia. Prawo zakazuje niewolnictwa, handlu dziećmi, 
przymusu wykonywania cięŜkich robót, stręczycielstwa, a takŜe dzielenia się zyskami z prostytucji nieletnich.      
Ministrstwa Spraw Wewnętrznych, Pacy i Ubezpieczeń społecznych zostały zobowiązane do wdroŜenia prawa pracy 
dzieci np. poprzez inspekcje ,,zarejestrowanych'' firm. Dowody sugerują, Ŝe brak źródeł informacji utrudnia walkę z 
nielegalnym zatrudnianiem dzieci, stąd następujące wyzwania: 
 

• Przypadki i charakter pracy nieletnich są róŜne, począwszy od noszenia cięŜkich towarów na rynku, handlu 
ulicznego, mycia samochodów, pracy jako słuŜba domowa i opieki nad dziećmi.  

• Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dzieci z duŜych rodzin wiejskich są ,,wypoŜyczane'' do pracy w 
miastach w zamian za finansową rekompensatę,  dzieci pracują jako słuŜba domowa a czasami prostytutki.  
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• Kamerun został określony w kraju i na forum międzynarodowym jako źródło tranzytu i kraju docelowego  
handlu dziećmi dla celów przymusowej pracy i seksualnej eksploatacji dla zysku. Sprzedawane dzieci 
pracują na plantacjach kakao, herbaty, bananów i kauczuku, w sklepach z częściami zapasowymi, barach i 
restauracjach.  

• Dzieci są przywoŜone z prowincji anglofońskich  w Kamerunie do USA, Europy i frankofońskich  miast 
Yaounde i Doula do pracy jako słuŜba, handlarze i prostytutki, opieka dla dzieci, a fakt, Ŝe dzieci nie znają 
języka, ułatwia pracodawcom kontrolę.  

• Problem picia zanieczyszczonej wody oraz brak podstawowej higieny przyczyniają się do śmierci około 1/3 
młodych Kameruńczyków rocznie.   

• Czynniki takie jak choroby, codzinne wędrówki po wodę  i brak udogodnień higienicznych w większości 
szkół powodują, Ŝe starsze dzieci, sczególnie dziewczynki sa pozbawione edukacji i pozostawione na 
pastwę niewiedzy i ubóstwa.   

• Jedną z największych kwestii dzielących miasto i wieś jest dostęp do bezpiecznej wody pitnej i podstawowa 
higiena, gdyŜ  przeszło  połowa mieszkańców wsi nie posiada dostępu do wody pitnej.    

• Obowiązki domowe przypadają głównie dziewczynkom i kobietom i zadania takie jak przynoszenie wody 
do domu są waŜniejsze niŜ edukacja.  

• Malaria jest przyczyną 40 % śmiertelności wśród dzieci poniŜej piątego roku Ŝycia, ale tylko 1 % dzieci 
sypia pod siatkami przeciw insektom.  

• Trzy prowincje najbardziej wysunięte na północ ma najniŜszy współczynnik dzieci uczęszczających do 
szkoły. Na tych terenach połowa dziewczynek nie chodzi do szkoły.  

 
 


