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Indyjski projekt bazy na Mauritiusie  

 

W 2021 r. w mediach rozpowszechniono informację, że Indie budują bazę wojskową na 

wyspie Północna Agalega w państwie Mauritius. Podawane dowody nie są jednak 

rozstrzygające. Formalnie rządy krajów potwierdzają jedynie, że za pieniądze Indii na 

wyspie powstaje infrastruktura, która posłuży celom bezpieczeństwa: przede 

wszystkim port dla straży wybrzeża i dłuższy pas startowy. Port Louis utrzymuje, że 

będzie to infrastruktura pod jego kontrolą, nie indyjską. Rozstrzygnięcie tego nie musi 

być jednak kluczowe, gdyż Nowe Delhi i tak najpewniej skorzysta w jakiś sposób  

z projektu. Będzie tak z co najmniej trzech powodów: (1) maurytyjska straż wybrzeża  

i tak jest pod dowództwem indyjskiego oficera; (2) premier tego państwa nie 

zaprzecza, że indyjskie siły mogłyby odwiedzać infrastrukturę jego kraju, a (3) 

ponieważ projekt jest w całości realizowany przez Indie, można zakładać, że Mauritius 

w ten czy inny sposób będzie musiał za taką pomoc się odpłacić. 

Nowe Delhi podejmuje zatem próby powiększenia swojej obecności wojskowej na 

Oceanie Indyjskim, a głównym tego powodem jest narastająca rywalizacja  

z Chinami. Celem jest monitorowanie ruchów sił ChRL i zbudowanie możliwości do ich 

odstraszania. Mauritius mógłby tu odkrywać rolę ogniwa w łańcuchu punktów 

obserwacyjnych i wojskowych na zachodnim Oceanie Indyjskim, który Nowe Delhi 

próbuje utworzyć we współpracy z mniejszymi państwami wyspiarskimi regionu, ale 

także obecnymi na akwenie potęgami: USA, Francją i Japonią. 
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W 2021 r. w mediach rozpowszechniono informację, że Indie budują bazę wojskową na 

wyspie Północna Agalega w państwie Mauritius. Taki krok z pewnością wynikałby  

z rosnącej rywalizacji Nowego Delhi z Pekinem, jak i ukazywałby mocarstwowe aspiracje 

Indii – Mauritius stałby się drugim po Tadżykistanie państwem na świecie goszczącym 

bazę sił zbrojnych Indii.  

Należy jednak rozpocząć od wieści, które są potwierdzone. W 2015 r. rządy obu państw 

podpisały porozumienie, na mocy którego Indie mają zrealizować budowę „infrastruktury 

transportowej” na wyspach Agalega. Treść dokumentu nie została oczywiście ujawniona,  

a oba rządy twierdzą, że projekt skupi się na dobru mieszkańców. Jednakże indyjski MSZ 

podał równocześnie wprost, że do planu rozwoju połączeń morskich i powietrznych  

z wyspami zalicza się także stworzenie struktur, „które zwiększą możliwości sił zbrojnych 

Mauritiusu w zabezpieczeniu ich interesów na zewnętrznych wyspach”1. Rząd Mauritiusu 

zaś wymienia pięć konkretnych elementów, na które ma złożyć się projekt. Bynajmniej nie 

wszystkie z nich stanowią infrastrukturę transportową, a jeden z nich jest bez wątpienia 

skupiony na bezpieczeństwie. Jest nim budowa posterunku (post) dla straży wybrzeża 

(Mauritius nie ma marynarki wojennej). Większość pozostałych elementów również 

mogłaby hipotetycznie posłużyć do celów bezpieczeństwa. Są to plany: (1) budowy molo 

dla statków2; (2) rozbudowy i przedłużenia pasa startowego; (3) stworzenia infrastruktury 

wytwarzającej energię elektryczną o mocy ok. 300 KW i (4) konstrukcji stacji do odsalania 

wody morskiej (a także innych, nieopisanych projektów związanych z powyższymi)3. 

Oficjalnie zatem wiadomo na pewno, że na północnej wyspie powstaje infrastruktura, 

która używana będzie do celów bezpieczeństwa narodowego i że jej konstrukcję funduje 

Nowe Delhi4 (stąd, tak jak uczyniono w tytule tego tekstu, można mówić o „indyjskim 

projekcie”). Port Louis utrzymuje jednak, że mają to być instalacje pozostające pod 

kontrolą jego sił. 

Tezy, że na wyspach Agalega powstaje baza Indii zostały natomiast spopularyzowane  

w ciągu ostatniego roku przez badania australijskiego eksperta Samuela Bashfielda5  

i katarskiej telewizji Al-Dżazira6. W rzeczywistości jednak bardzo podobne informacje 

pojawiały się już przez kilka ostatnich lat w prasie maurytyjskiej, a czasem także indyjskiej. 

Niejedno z zagranicznych mediów powtórzyło informacje za tymi dwoma źródłami, 
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zwiększając zainteresowanie sprawą w innych państwach. Pokrótce nasz obecny stan 

wiedzy można podsumować następująco: chociaż powstanie bazy indyjskiej na Mauritiusie 

(lub innego rodzaju współpraca wojskowa) wydaje się w szerszym kontekście bardzo 

możliwe, żaden z argumentów podanych przez wspomniane wyżej źródła nie można być 

obecnie uznany za rozstrzygający. 

Są to następujące aspekty:  

(1) Kwestia pasa startowego. Zdjęcia satelitarne dostępne publicznie w roku 2021 r. 

potwierdzają budowę znacznie dłuższego pasa startowego na północnej wyspie,  

a zatem umożliwiającego lądowanie większych samolotów (S. Bashfield ocenia 

jego długość na 3 km, podczas gdy rząd Mauritiusu twierdził, że po rozbudowie miał 

wynieść 1,2 km)7. Populacja obu wysp wynosi w sumie ponad 300 osób,  

a dotychczasowy pas startowy był znacznie krótszy i dostosowany do małych 

maszyn, co wydawało się wystarczać na bieżące cywilne potrzeby. Stąd twierdzi 

się, że dłuższy pas może być użyty przez samoloty rozpoznania morskiego8 

(oficjalnie oczywiście nie mówi się o jakichkolwiek typach maszyny, jakie mogą być 

tam używane, stąd jest to spekulacja).  

(2) Firma i statek dostawczy dla projektu. Al-Dżazira wskazuje również, że w okolicy 

Północnej Agalegi 2021 r. wiele czasu spędził statek, który okazał się być 

zarejestrowany w Indiach; najwyraźniej dostarczał on materiały dla indyjskiej firmy 

Afcons9, która realizuje projekt konstrukcyjny na Północnej Agaledze poprzez 

przedsiębiorstwo RITES10. Fakt, że ta (prywatna) firma prowadzi tam prace nie jest 

jednak żadną tajemnicą, stwierdzają to jej raporty11. Nie wspominają jednak 

oczywiście, że projekt jest wojskowy i że posłuży siłom zbrojnym podległym 

Nowemu Delhi. Al-Dżazira jako wskazówkę podaję, że statek kursował między 

Północną Agalegą a portem w Wiśakhapatnam (wschodnie Indie), gdzie również 

znajduje się baza marynarki wojennej, ale trudno uznać to za mocny dowód. 

(3) Wywiad z indyjskim ekspertem. Na końcu reportażu Al-Dżaziry przedstawiono 

fragment wywiadu z indyjskim ekspertem ds. stosunków jego państwa z krajami 

Afryki, Abhishekiem Mishrą. Analityk ten przyznał, że instalacje będą bazą 
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wojskową Indii, ale że ze względów politycznych nie należy tego tak przedstawiać. 

Ponownie należy jednak podkreślić, że jedna taka wypowiedź absolutnie nie 

stanowi dowodu12. 

 

Jednym z największych wyzwań w badaniu tego tematu jest niedostępność informacji. 

Wyspy Agalega są nie tylko w niewielkim stopniu zamieszkane, ale tak naprawdę odległe 

od stolicy państwa o 1000 km na północ. W samym Mauritiusie narzeka się zatem na to, że 

nie dość wiadomo, co dzieje się na Północnej Agaledze. Al-Dżazira dotarła jednak do 

mieszkańców, którzy faktycznie twierdzą, że toczą się tam prace konstrukcyjne, które 

realizują osoby z Indii i że miejscowa populacja nie ma w tym procesie ani udziału ani 

głosu. Takie informacje pojawiają się także w maurytyjskiej prasie13.  

Informacje o tym, że na Agalegach miałaby powstać indyjska baza pojawiają się co jakiś 

czas od 2005 r.14, ale dopiero doniesienia S. Bashfielda i Al-Dżaziry z 2021 r. wskazują na 

rozpoczęcie prac konstrukcyjnych. Rząd Mauritiusu stanowczo zaprzecza nawet 

informacjom, że instalacje te mogłyby być Indiom wydzierżawione. Zaprzecza też, co 

równie godne odnotowania, że częścią projektu jest budowa radaru15. Rząd Indii milczy  

w tej sprawie16. 

Doniesienia medialne wywołały jednak polityczny skandal w wyspiarskim państwie17,  

a wiele komentarzy w prasie wydaje się przyjmować, że na Północnej Agaledze faktycznie 

powstaje indyjska baza. Opozycja domaga się upublicznienia porozumienia z Nowym 

Delhi, czego jednak nie uczyniono. Poza kwestią samej suwerenności sprawa jest 

politycznie trudna dla rządu w Port Louis z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, 

odległe wyspy Agalega i tak są zaniedbane oraz zdane na pomoc swojego rządu, stąd 

oddanie części ich terytorium pod kontrolę obcego państwa byłoby przyjęte jeszcze gorzej 

(chyba że rzeczywiście zostanie to zrekompensowane stworzeniem udogodnień dla 

mieszkańców). Po drugie, Mauritius pozostaje w sporze z Wielką Brytanią o Wyspy Czagos, 

gdzie Brytyjczycy wysiedlili miejscową populację i założyli bazę wojskową (na Diego 

Garcia; obecnie dzierżawioną Stanom Zjednoczonym). Niektórzy wewnętrzni krytycy 

rządu w Port Louis wskazują, że zostałby on oskarżony o hipokryzję, gdyby domagając się 



Indyjski projekt bazy na Mauritiusie | 5 

zwrotu Wysp Czagos i umożliwienia ludności powrotu na ten archipelag (a tego teraz się 

domaga) równolegle sam oddałby część wysp Agalega Indiom w tym samym celu,  

w którym Brytyjczycy zajęli Czagos – a tym bardziej gdyby zmusił do wyjazdu część 

mieszkańców18. Należy jednak dodać, że nikt obecnie nie mówi o wysiedlaniu 

mieszkańców archipelagu, nawet we wspomnianych źródłach głoszących powstawanie 

bazy Indii – wskazuje się jedynie, że budowa tak długiego pasa stanowi bez wątpienia 

utrudnienie dla mieszkańców północnej wyspy. 

Nie sposób przy tej okazji nie zauważyć, że dwa państwa mają głębokie relacje, w tym  

w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego. Większość Maurytyjczyków wywodzi się 

historycznie z Indii, a podstawą obecnych związków jest umowa o unikaniu podwójnego 

opodatkowania, w wyniku której Mauritius jest od lat jednym z największych źródeł 

bezpośrednich zagranicznych inwestycji w Indiach (w niektórych wypadkach są to wręcz 

indyjskie firmy, które przeniosły się na Mauritius, by stamtąd zainwestować z powrotem  

w swoim kraju)19. Znaczna część sprzętu używanego przez niewielkie siły wyspiarskiego 

państwa pochodzi z Indii, albo w formie sprzedaży albo darów. Do tej kategorii zaliczają się 

kutry patrolowe i samoloty Dornier 228 (w posiadaniu straży wybrzeża)20, jak również 

śmigłowce Chetak i Dhruv (w posiadaniu policji). Ponadto komandosi maurytyjscy ćwiczą 

ze swoimi odpowiednikami indyjskimi (i francuskimi), a część funkcjonariuszy jest szkolona 

w Indiach21. 

Faktycznie nie można zatem wykluczyć, że nawet w sytuacji, gdyby instalacje na Północnej 

Agaledze pozostały pod całkowitą kontrolą Port Louis, przy obecnym stanie relacji 

Mauritius mógłby w jakiejś innej formie odwdzięczać się Nowemu Delhi za pomoc22, 

chociażby przekazując informacje o ruchach sił innych państw na morzu. Ponadto premier 

Jugnauth nie zaprzeczył twierdzeniom, że siły marynarki wojennej Indii będą mogły być 

goszczone w maurytyjskich instalacjach na Agalegach, tak jak czasem odwiedzają inne 

miejsce w wyspiarskim państwie23. Przede wszystkim zaś należy wskazać, że Mauritius  

i tak nie ma pełnej suwerenności w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego względem 

Indii. W relacjach Port Louis z Nowym Delhi uzgodniono w swoim czasie, że dowódcami 

szwadronu śmigłowców policji Mauritiusu i straży wybrzeża tego państwa będą oficerowie 

indyjscy24; tak też jest obecnie25. Również część jednostek straży wybrzeża jest pod 
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dowództwem indyjskich oficerów26. Nawet zatem w sytuacji, gdy instalacje na Agalegach 

okażą się jedynie infrastrukturą służącą straży wybrzeża Mauritiusu, to jej szefem i tak jest 

oficer indyjski, który może co najmniej przekazywać uzyskiwane informacje do swojego 

państwa. W szerszym ujęciu ustalenie, kto będzie kontrolował nową infrastrukturę może 

okazać się nie aż ważne – istotniejsza jest wiedza, jakie możliwości ta infrastruktura będzie 

dawała. 

 

Wnioski 

 

W szerszym ujęciu nie ma wątpliwości, że Nowe Delhi podejmuje próby powiększenia 

swojej obecności wojskowej na Oceanie Indyjskim i że głównym powodem musi być 

narastająca rywalizacja z Chinami. Wskazuje na to zarówno fakt funkcjonowania bazy 

ChRL w Dżibuti (od 2017 r.), jak i pojawianie się sił chińskich na tym akwenie. Za drugi 

powód podaje się działalność afrykańskich piratów, którzy zagrażają indyjskim statkom, 

ale także indyjskim załogom pracujących na statkach pływających pod innymi banderami. 

W przeszłości indyjska marynarka wojenna uczestniczyła w międzynarodowych 

działaniach przeciw somalijskim piratom, a nawet w ostatnich latach co najmniej 

kilkakrotnie zdarzało się, że indyjscy obywatele byli porywani lub atakowani na wodach  

w pobliżu Rogu Afryki. Jednakże skala działań Indii, jak również odległość niektórych  

z szykowanych punktów strategicznych od Półwyspu Somalijskiego wskazuje wyraźnie, że 

nie może chodzić tylko o działalność piracką, co potwierdza Chiny jako głównego rywala. 

Mauritius mógłby tu zatem odkrywać rolę ogniwa w dłuższym łańcuchu punktów 

obserwacyjnych na zachodnim Oceanie Indyjskim, z których to punktów siły podległe 

Nowemu Delhi próbowałyby śledzić ruchy chińskie (oczywiście taką obserwację prowadzi 

się również na wschodzie tego akwenu). Częścią takiego łańcucha są na pewno indyjskie 

bazy na zachodnim wybrzeżu Indii, a także na Lakszadiwach. Poza tym jednak istotny 

wysiłek podejmuje się, by do współpracy w tym zakresie przekonać inne państwa: małe 

wyspiarskie kraje regionu i odległe potęgi obecne na akwenie. Na nie tak odległych od 

Mauritiusu Seszelach uruchomiono w 2015 r. zbudowany przez Indie radar27. Nowe Delhi 
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miało również podjąć próbę utworzenia bazy wojskowej na wyspie Assumption na 

Seszelach, ale spotkać się to miało ze sprzeciwem28. Podobnie do tego typu współpracy 

Indie pragną namówić Malediwy, ale propozycje te spotykają się z tam z oporem 

politycznym. W oryginalnym planie łańcuch budowanych przez Indie radarów miał także 

objąć Sri Lankę29, ale najwyraźniej wciąż do tego nie doszło. 

Ogniwami w tymi łańcuchu mogłyby być również strategiczne punkty innych, silniejszych 

acz odleglejszych państw obecnych w zachodniej części tego akwenu i pilnie 

obserwujących ruchy sił ChRL: Stanów Zjednoczonych (obecnych m.in. na Czagos,  

w Dżibuti, Katarze i Bahrajnie), Francji (m.in. Réunion, Dżibuti) i Japonii (Dżibuti). Siły 

indyjskie i francuskie już teraz nie tylko wspólnie ćwiczą na Oceanie Indyjskim, ale realizują 

na nim wspólne patrole. Podobnie marynarka wojenna Indii nie tylko ćwiczy z siłami 

amerykańskimi, ale obecnie obowiązujące umowy umożliwiają siłom podległym Nowemu 

Delhi i Waszyngtonowi wymianę informacji geoprzestrzennych i wzajemne korzystanie  

z baz w celu naprawy i uzupełnienia paliwa przez okręty. Z kolei marynarka japońska nie 

tylko ćwiczy z indyjską, ale Tokio negocjuje obecnie z Nowym Delhi umowę  

o obustronnym korzystaniu z baz marynarki wojennej. 

Tego typu działania potwierdzają, że sytuacja bezpieczeństwa na Oceanie Indyjskim staje 

się powoli bardziej wrażliwa i że kilka kluczowych państw zaczyna na tym akwenie 

koordynować swoje działania przeciw ChRL. Jednakże często podnoszony argument, że 

celem może być blokowanie prowadzących przez Ocean Indyjski szlaków transportowych, 

które odgrywają tak istotną rolę dla Chin, wydaje się zdecydowanie przesadzony. Ze 

szlaków tych korzystają wszak także państwa, które współpracują przeciw ChRL  

w dziedzinie bezpieczeństwa (np. Japonia czy Indie), a blokowanie ruchu statków 

należących do prywatnych firm i kursujących między różnymi państwami miałoby szerokie 

reperkusje. Chociaż zatem nie ma wątpliwości, że różne państwa wzmacniają swoją 

obecność wojskową na Oceanie Indyjskim, bardziej precyzyjny i ostrożniejszy jest wniosek, 

że czynią to, by monitorować ruchy chińskich sił zbrojnych, a także po to, by przygotować 

się na odstraszanie w razie agresywnych działań ChRL. 
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Indian project of military facilities on Mauritius 

 

Krzysztof Iwanek 

 

In 2021, news spread across media that India is building a military base on the North 

Agalega island which belongs to Mauritius. Such a move would have certainly been a result 

of a growing rivalry between New Delhi and Beijing; it would have also showcased India’s 

aspirations to become a major power. Mauritius would have become a second country to 

host an Indian armed forces’ base outside the country’s borders (after Tajikistan). 

So far, however, what has been confirmed is that new defence facilities are indeed being 

constructed on the island and that the Indian government is bearing the costs. Yet, the Port 

Louis government is vehemently denying that the base will be under New Delhi’s control. In 

2015, the two nations signed an MoU for the project of ‘upgradation of infrastructure for 

improving sea and air connectivity’ on the island. As per the Indian MEA, these facilities ‘will 

enhance the capabilities of the Mauritian Defence Forces in safeguarding their interests’. It 

has also been confirmed that it is New Delhi which is funding the project, that Indian 

workers are employed on the spot, and that an Indian company is carrying out the 

construction work (the firm is Afcons and it is realising it through under company: RITES). 

On its part, the Mauritian government did confirm that the project is to consist of five 

elements: 

‘·    Construction of a jetty for berthing of ships 

·    Rehabilitation and repaving of the runway over a maximum length of 4000 feet, an apron 

for two aircraft of size (ATR 42 type) and a taxiway 
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·    Installation of a power generation facility of approximately 300 KW 

·    Setting up of a water desalination plant of capacity of approximately 60 tonnes per day 

·    Construction of a National Coast Guard Post, including basic repair facilities, and 

 ·    Any other facility related to the project.’ [original spelling retained] 

It is hard not to notice that while both governments declare that the goal of the project is to 

create infrastructure which would be of use to local population, one of the above elements, 

the coast guard post, is certainly of defence value (Mauritius does not have a navy). Most of 

the other elements listed above could have been used for security purposes as well. 

While Mauritian and Indian media have been reporting on the project of defence facilities on 

Agalega islands for years, the secretive initiative attracted much more attention of 

international media after it has been described by the Australian expert Samuel Bashfield 

and by Al Jazeera in 2021. These two studies have confirmed that the construction is 

ongoing. According to Bashfield, one of the key aspects which suggest that the facilities 

could be used by India for military purposes is the constructed runway. As the satellite 

images show, the airstrip is already much longer than it was, and hence will be capable of 

hosting larger aircraft than small civilian planes which landed on it so far. 

The media reports caused a political uproar in Mauritius. The matter is a challenge for the 

Port Louis government for at least two reasons (other than the obvious question of 

sovereignty). Firstly, the Agalega islands are scarcely populated (over 300 inhabitants) and 

very far from the capital of the country (1000 kilometers), and thus have remained an 

underdeveloped backwater which is dependent on its government for assistance. Giving  

a part of such territory to a foreign power would have been very controversial, unless this 

would have been really compensated by upgrading the living conditions of the local 

population. Secondly, Port Louis itself is locked in a dispute with Great Britain over the 

Chagos Archipelago where the British had expelled the inhabitants, created a military base 

on Diego Garcia and leased it out to the United States. Mauritius is demanding the return of 

the islands and allowing their former residents to come back there. Some of the domestic 

critics of the Port Louis government point out that demanding this with regards to Chagos 
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Archipelago while allowing India to use Agalegas as a base would have created terrible 

optics. It must be stressed, however, that there is no evidence that the inhabitants of the 

Agalega islands are being forced to leave; media reports have only indicated that they are 

facing hardships due to construction work. 

Taking into account a broader picture, it may be less relevant if the facilities will be formally 

controlled by India or not. What is more important is what capabilities they will offer. 

Mauritius and India have a deep level of security cooperation, and the Port Louis 

government is not fully sovereign in its relations with India when it comes to national 

security. Thus, India will likely to benefit from the project even if it turns out not to be  

a regular base for New Delhi’s armed forces. Firstly, as per the arrangements between the 

two countries, the commander of the Mauritian coast guard is an officer deputed by the 

Indian government (at present, the person is captain Vipin Gupta, an officer of the Indian 

navy). The same applies to the commander of the helicopter squadron of the Mauritian 

police, as well as commanders of some of the ships used by the Mauritian coast guard. 

Secondly, Mauritian Prime Minister P. Jugnauth did not deny that Indian armed forces will 

be allowed to visit his country’s facilities, as they do now. Thirdly, since the project of North 

Agalega is being funded and carried out by India, it is obvious that Mauritius will have to 

offer something in return. 

There is also no doubt that New Delhi is taking such steps to counter China’s growing 

presence in the Indian Ocean. India is visibly attempting to create a chain of strategic and 

observation points in western Indian Ocean to monitor PLAN’s moves and to build 

deterrence capabilities against it. Eventually, such a chain may not only incorporate New 

Delhi’s own military facilities (on the country’s western coast and on the Laccadives) but 

points located in smaller island nations of the region, as well those controlled by larger 

resident powers who want to deter Beijing as well. As for the first category of states, other 

than Mauritius, New Delhi has been in talks with Seychelles, Maldives and Sri Lanka, 

offering various proposals in this regard (but these seemed to have yielded little results so 

far). As for the resident powers, India is deepening her defense cooperation on western 

Indian Ocean with the US, France and Japan. 

 


