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Rok 1989 był rokiem przełomowym w historii
Polski i Namibii. Przemiany, które wtedy się rozpoczęły doprowadziły oba kraje do wolności. Namibia jest niemal trzykrotnie większa od Polski,
a zamieszkuje ją mniej osób niż Dolny Śląsk. Nazwa kraju Namibia pochodzi od pustyni Namib.
W języku ludu Nama „Namib” tłumaczone jest
jako „miejsce, gdzie nic nie ma” lub „olbrzymi”.
Oba te określenia idealnie oddają pustynną
i przestrzenną naturę tego kraju.
Bardzo istotna wydaje się w Namibii sprawa
szkolnictwa i zatrudnienia. Nowy rząd odziedziczył system edukacyjny po RPA, czyli nierówny
dostęp i dystrybucja źródeł, słaba jakość nauczania. Istnieje hierarchizacja i podział szkół
na tańsze, dostępne dla wielu i droższe, w których uczą się także dzieci białych Namibijczyków, przez co uzyskują one elitarny charakter.
Osoby dobrze sytuowane wysyłają dzieci do
szkół w RPA. Młodzież wiejska rzadko wyjeżdża
na studia. Sprawy zatrudnienia ujawniają postawy dyskryminacyjne, a kolor skóry decyduje
o możliwości zajmowania określonej pozycji zawodowej i wysokości zarobków. W wielu firmach
kierownicze stanowiska zajmują biali Namibijczycy. Stopa bezrobocia sięga ok. 30 proc.
Głównym ośrodkiem naukowym w Namibii jest
Univeristy of Namibia (UNAM) w stolicy Windhoeku. UNAM jest jedyną instytucją, która oferuje
doktorat w nauce języka Khoekhoe będącego
dialektem Nama. Uniwersytet jest usytuowany
w dzielnicy Pioneers Park Windhoek. Został założony aktem Zgromadzenia Narodowego w dniu
31 sierpnia 1992 r. W roku 2006 UNAM został nagrodzony Golden Arrow Award jako najlepsza instytucja szkolnictwa wyższego w Namibii. W poprzednim roku w Genewie otrzymał Złoty Medal
Fundacji for Excellence in Business Practice. Uniwersytet
tworzy dwanaście kampusów z ponad 19 tysiącami studentów ze wszystkich kontynentów. Pierwszy prezydent niepodległej Namibii dr Sam Nujoma, kanclerz ufundowanego
Uniwersytetu i Ojciec Narodu Namibii, ogłosił swoją wizję
UNAM na początku jako „ośrodek szkolnictwa wyższego
służący kobietom i mężczyznom w osiąganiu jakości wiedzy i zdobywaniu stopni naukowych, aby podnieść standard
życia mieszkańców Namibii”.
Rząd Namibii wysyła wielu studentów na uniwersytety
w RPA lub do Wielkiej Brytanii. Co ciekawe, w przeciwieństwie do Kamerunu, większość z nich wraca do swojego
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kraju. Ponad 4000 studentów rocznie kończy studia na University of Namibia i Polytechnic of Namibia. Wielu z nich
zdobywa doświadczenie zagraniczne, aby móc objąć stanowiska kierownicze w firmach lub administracji publicznej.
Warto na koniec wspomnieć o polskim naukowcu, dla
którego Namibia stała się drugą ojczyzną. Prof. Grzegorz
Kopij, ornitolog z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu jest szefem pierwszej w południowej Afryce katedry
dzikich zwierząt na University of Namibia. Jest też współtwórcą pierwszego w Polsce kierunku „rolnictwo tropikalne”, otwartego w ubiegłym roku na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

