Mauritius, Maurice, Republika Mauritiusa,

państwo
wyspiarskie położone na Oceanie Indyjskim w archipelagu
Maskarenów. Oddalone o 800 km na północny wschód od wschodnich
wybrzeży Madagaskaru. Powierzchnia 2 040 km2..
Stolica; Port Louis. Większe miasta: Rose Hill, Curepipe.
Język urzędowy: angielski, w użyciu także języki: kreolski, hindi,
urdu, chiński i francuski.
Jednostka monetarna; 1 rupia maurytyjska = 100 centów.

Ludność
1,2 mln mieszkańców (2005). Średnia gęstość zaludnienia: 593
osoby/km2. Przyrost naturalny: 0,84% (2005). Analfabetyzm: 14%
społeczeństwa. Skład etniczny: Kreole (55,5%), Hindusi (39,6%), Europejczycy (3,8%), Chińczycy (0,6%).

Religia:

hinduiści (52,5%), katolicy (25,7%), muzułmanie (12,9%), protestanci (4,4%), buddyści (0,4%). Średnia
długość życia: mężczyźni 68 lat, kobiety 76 lat (2005).

Warunki naturalne
Poza główną wyspą Mauritius w skład państwa wchodzą również wyspy (tzw. dependencje): Rodrigues,
Cargados Carajos i Agalegals. Największa wyspa Mauritius, otoczona rafami koralowymi, ma powierzchnię 1865
km2 i jest pochodzenia wulkanicznego, w jej północnej części znajdują się szerokie równiny nadbrzeżne,
przechodzące stopniowo w wyżynę z dużymi stożkami wulkanicznymi. Najwyższym szczytem jest Pinton de la
Rivière Noire (825 m n.p.m.) na południu wyspy. Naturalną roślinność stanowiły gęste lasy, które zostały
zniszczone wraz z bogatym światem zwierząt. Zachowały się m.in.: jeże i nietoperze. Przy udziale Wielkiej
Brytanii powstaje program ochrony przyrody.
Klimat równikowy, gorący, wybitnie wilgotny, średnia temperatura powietrza i średnie opady dla stolicy kraju
wynoszą: w styczniu 23°C i 800 mm, w lipcu 27°C i 4000 mm. Sporadycznie pojawiają się cyklony.

Historia
Pierwsze informacje o wyspie w X w. pochodziły od arabskich żeglarzy. Jako pierwsi Europejczycy wybrzeża
Mauritius osiągnęli w XV w. Portugalczycy rozpoczynając kolonizację tych ziem. W latach 1598-1710 Mauritius
zajmowali Holendrzy, którzy ku czci księcia Maurycego Orańskiego nadali wyspie obecną nazwę. Mauritius
posiadał korzystne położenie jako port przeładunkowy dla statków płynących do Indii, dlatego wzbudzał duże
zainteresowanie Wielkiej Brytanii i Francji.
Od 1715, po licznych starciach z Wielką Brytanią, rządy nad wyspą na blisko sto lat objęła Francja. W 1810, gdy
Francja zaangażowała się w wojny napoleońskie, Mauritius zdobyli Brytyjczycy. Formalnie wyspa stała się
kolonią brytyjską dopiero w 1814.
W 1957 Mauritius zyskał częściową autonomię, pełną niepodległość w 1961. W 1968 państwo stało się
członkiem brytyjskiej Wspólnoty Narodów. W końcu lat 80. zaostrzył się konflikt między ludnością pochodzenia
indyjskiego a ludnością kreolską. Stary rodowód ma nie gasnący spór między hinduistami a muzułmanami.
Dobrze układa się współpraca gospodarcza z państwami Wspólnoty Europejskiej. Mauritius zawarł układ
obronny z Wielką Brytanią. 12 marca 1992 proklamowano powstanie republiki, prezydentem został Cassam
Uteem.
1994 Mauritius znalazł się w obszarze dotkniętym cyklonem, który spowodował śmierć około 1400 osób i
ogromne straty materialne.
2000 przedstawiciele państwa po raz pierwszy wzięli udział w obradach Rady Bezpieczeństwa ONZ.
2002 C. Uteem zrezygnował z funkcji głowy państwa. Przyczyną decyzji było negatywne stanowisko prezydenta
wobec ustawy antyterrorystycznej. Zarówno C. Uteem jak i jego zastępca nie zatwierdzili ustawy i podali się do
dymisji. Nowym prezydentem wyłonionym przez Zgromadzenie Narodowe został K. Hoffman.
2005 prezydentem zostaje Sir Anerood Jugnauth.

Ustrój polityczny
Obowiązuje konstytucja z 1992, według zapisów której Mauritius jest republiką wielopartyjną z jednoizbowym
parlamentem - Zgromadzeniem Narodowym z 66 miejscami (członkowie wybierani na pięcioletnią kadencję). Na
czele państwa stoi prezydent wybierany przez parlament na 5-letnią kadencję. Prezydent mianuje premiera
(zwyczajowo zostaje nim lider większości parlamentarnej), który przewodzi egzekutywie.

Gospodarka
Podstawą gospodarki Mauritiusa jest plantacyjna uprawa trzciny cukrowej, herbaty, bananów, tytoniu. Rozwija
się rybołówstwo. Przemysł obejmuje zakłady produkcji tkanin, odzieży, tworzyw sztucznych i elektroniki. Duże
dochody przynosi turystyka. Rozwijana jest hydroenergetyka i niekonwencjonalne źródła energii (np. bioenergia
pozyskiwana przy produkcji cukru).
Dochód narodowy 12 800 USD na 1 mieszkańca (2004). Inflacja: 4,5% (2004). Zadłużenie: 1,78 mld USD.
Struktura zatrudnienia: przemysł - 43,6%, usługi - 40,2%, rolnictwo - 16,2%. Handel zagraniczny: eksportuje
się głównie tekstylia, cukier, melasę do Wielkiej Brytanii (30,6%), Francji (22,7%), Stanów
Zjednoczonych(13,1%), natomiast importuje się produkty gotowe, maszyny, żywność z Francji (13,1%), Afryki
Południowej (10,8%) i Indii (7,6%). Obroty z zagranicą (2004) – eksport: 2 mld USD, import: 2, 245 mld USD.

