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Afrika közelebb van hozzánk, mint gondolnánk: talán 
nincs még két olyan földrész, amelyek jelene és jövője 
olyan szorosan összekapcsolódna egymással, mint a fe-
kete kontinensé és Európáé. A kötet szerzői és szerkesz-
tője a tágabb afrikanista közösséggel egyetemben ezért is 
gondolja úgy, hogy megkerülhetetlen feladatunk a föld-
rész jobb megértése és ismerete. Abban bízunk, hogy kö-
tetünk ehhez adhat majd némi segítséget.

A 12 szerző 15 tanulmánya részletes betekintést nyújt 
Afrika mindennapjaiba úgy, hogy igyekszik kitekinteni 
a következő évtizedekre is. Az egyes elemzések kapcsán 
ugyanúgy megmutatkozik a hatalmas földrész gazdagsága 
és fejlődése, mint a még mindig napirenden levő válsá-
gok és fegyveres konfliktusok. Ugyanakkor az is világos-
sá válik, hogy a 2000-es  években történő modernizációs 
és stabilizációs folyamat nem pillanatnyi felfutás volt csu-
pán, hanem a vártnál lassabb, de tartós fejlődés.
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Előszó

Azt, hogy Afrika szerepe a globalizált világban felértékelődőben van, ma már nem szüksé-
ges részletesen magyaráznunk az Olvasóknak. Ahogy a hazai afrikanisztika egyik vezető 
tudósa, Búr Gábor nyilatkozta egy konferencián, a 21. század a népszerű szlogenek ellenére 
valószínűleg nem lesz Afrika évszázada, de hogy a fekete kontinens a korábbi időszakok-
hoz képest jóval meghatározóbb és fajsúlyosabb szereplője lesz a nemzetközi rendszernek, 
kétségtelen. Felismerte ezt nem csupán a hazai tudományos élet, illetve az Afrika iránt 
elkötelezett civil szervezetek, de a kormányzati szféra is. Sőt, a kontinens iránti pozitív 
előjelű érdeklődés örvendetesen nő az egyetemi hallgatók és az átlagemberek körében is. 
Nem túlzás állítani, hogy az elmúlt években egyfajta pezsgés érzékelhető a témában, ame-
lyet a növekvő számú tudományos, kulturális és ismeretterjesztő rendezvény éppúgy mutat, 
mint a szaporodó tanulmányok, monográfiák és szakdolgozatok.

Ennek egyik eredménye lett, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen futó, EU-
finanszírozású Kormányzati Operatív Program (KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001) 
keretében egyéves futamidőre megalakulhatott az Afrika a Globalizált Világban Ludovika 
Kutatócsoport, amely munkájával a fentebb bemutatott folyamatot igyekezett elősegíteni. 
A szerteágazó tevékenység- és feladatkör egyik fontos eleme volt, hogy egy olyan tanul-
mánykötetet adjon a szélesebb olvasóközönség kezébe – a kormányzati alkalmazottaktól 
kezdve az egyetemi hallgatókon és a szűk szakmán át az egyszerű érdeklődőkig –, amely 
bepillantást nyújt a kontinens nagyobb ívű folyamataiba, beleértve olyan témákat, mint 
a demográfia, a fegyveres konfliktusok vagy épp a klímaváltozás ügye.

A készülő kötet jól megágyazott tudományos közegben születhetett meg. Egyrészt 
2017-ben  jelent meg Biedermann Zsuzsánna és Kiss Judit szerkesztésében egy hasonló kö-
tet, amely a földrész gazdasági folyamataira fókuszált.1 Másrészt 2009-ben  Tarrósy István 
és Csizmadia Sándor szerkesztésében már megjelent egy hasonló tematikájú könyv, amely 
a fenti témák egy részét járja körül.2 Ugyanakkor az azóta eltelt csaknem 10 év szükségessé 
tette számos elemzés és nézőpont revideálását. Az új tudományos eredmények, új statiszti-
kák árnyalták, esetenként felülírták a korábbi várakozásokat, ismereteket. A kutatócsoport 
ezért döntött arról, hogy szoros együttműködésben a hazai afrikanistákkal egy új kötetet 
ad az Olvasó kezébe a legújabb kutatási eredmények felhasználásával. A 12 szerző 15 ta-
nulmánya széles betekintést nyújt Afrika mindennapjaiba úgy, hogy igyekszik kitekinteni 
a következő évtizedekre is. Az egyes elemzések kapcsán megmutatkozik a hatalmas földrész 
gazdagsága és fejlődése csakúgy, mint a még mindig napirenden lévő válságok és fegyveres 
konfliktusok. Ugyanakkor az is világossá válik, hogy a 2000-es  években történő moder-
nizációs és stabilizációs folyamat nem pillanatnyi felfutás volt csupán, hanem, igaz, lassú, 
de tartós fejlődés.

1 Biedermann Zsuzsánna – Kiss Judit (2017): Szubszaharai Afrika gazdasága a 21. században. Budapest, 
Akadémiai.

2 Csizmadia Sándor – Tarrósy István (2009): Afrika ma. Tradíció, átalakulás, fejlődés. Pécs, ID Research – Pub-
likon.
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Afrika közelebb van hozzánk, mint gondolnánk: talán nincs még két olyan kontinens, 
amelynek jelene és jövője olyan szorosan összekapcsolódna egymással, mint a fekete kon-
tinensé és Európáé. A kötet szerzői és szerkesztője a tágabb afrikanista közösséggel egye-
temben ezért is gondolja úgy, hogy megkerülhetetlen feladatunk a földrész jobb megértése 
és ismerete. Abban bízunk, hogy kötetünk ehhez adhat majd némi segítséget.

Gomba, 2018. 02. 27.

A szerkesztő



Búr Gábor

Afrika helye a 21. századi nemzetközi rendszerben

„Az afrikai civilizáció kilátásai nagyon ígéretesek. Az európai 
kultúra leghatalmasabb tényezői, egyház és állam, nemzetek 
és társadalmak, mintegy összebeszélve ébrednek tudatára 
annak, hogy a sötét világrész érdekében eljött az idő, valami 
határozottat kezdeményezni, s az eddigi csalódások fontolóra 
bírhatták az emberiséget, hogy ki nem meríthették erejének 
azt a fölényét, mely a szellemi és erkölcsi eszközök hódító 
hatalmával szokott járni.”1

Absztrakt

Afrika az elmúlt évszázadokban alárendelt, sokszor kiszolgáltatott szerepet töltött be a nemzet-
közi rendszerben. Ennek történelmi okai azonban mára megszűntek létezni. Ahhoz azonban, 
hogy a kontinens és annak országai a nemzetközi közösség ténylegesen is egyenrangú tagjai 
legyenek, még hosszú az út. Afrika gazdasági felzárkózása a 21. század legelején megkezdődött, 
az eredmények ezen a téren ma már jól láthatók. Ez azonban nem elegendő, ha a növekedés 
hasznát kevesek fölözik le, akkor Afrika nem lesz képes a 21. század kihívásainak megfelelni.

Kulcsszavak: vesztfáliai rendszer, dekolonizáció, Afrikai Unió, globális kihívások, ENSZ

Abstract

Africa has been a subordinated, under-represented, often vulnerable continent in the inter-
national system over the past centuries. However, its historical reasons have now ceased 
to exist. To make the continent and its countries truly equal members of the international 
community is still a long way to go. Africa’s economic convergence started at the begin-
ning of the 21st century, and the results in this field are well visible. However, this is not 
enough if the benefits of growth are hijacked by a few, Africa will not be able to meet the 
challenges of the 21st century.

Keywords: Westphalian system, decolonisation, African Union, global challenges, UN

1 Afrika jövője 1889.
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Afrika a 21. század elején roppant gyors ütemben változó kontinens, ám a vele kapcsola-
tos percepciók a világban nem tartanak lépést ezekkel a változásokkal. Csak egy egyszerű 
példán szemléltetve, aki a kontinensre készül, bármely országba is, annak az elavult sta-
tisztikák és az előítéletek alapján is azt tanácsolják, hogy csapvizet sehol se igyon, mert 
az veszélyes az emberi egészségre. Ez korábban így is volt (noha akkor sem mindenhol), 
a ma valósága azonban teljesen más! Nigéria és Etiópia még szomszédaikhoz képest sem 
gazdag és fejlett országok, a vezetékes víz több mint 70%-a  mégis megfelel a szigorú nem-
zetközi normáknak. A jóval fejlettebb Dél-Afrikában ez az arány 98%-os, amit Földünk 
igen sok állama irigyelhetne.2 A negatív sztereotípiák és (gyakran) hamis közhelyek alap-
vetően a múltból, a ma élő generációk számára a 20. század végéről, különösen az 1990-es  
évtizedből öröklődtek, amikor Afrika „a világtérképről lecsúszóban lévő” kontinensnek 
számított. Vannak azonban mélyebb történelmi gyökerei is az előítéleteknek, hiszen a fel-
fedezések korában Afrika mintegy „útban volt” a fűszerkereskedelem központjai felé ha-
ladóknak, a szó szoros értelmében megkerülendő kontinensnek számított. Az azt követő 
évszázadokban pedig a rabszolga-kereskedelem, majd az európai gyarmatosítás bebetonozta 
az előítéleteket. Ezen az 1960-as  és a korai 1970-es  évek afrooptimizmusa sem tudott ér-
demben változtatni. Újabb nekifutás előtt állunk tehát, amely azzal kecsegtet, hogy Afrika 
véglegesen emancipálódik a nemzetközi rendszerbe, az üllő és a kalapács közé beszorult, 
marginalizált kontinensből pedig a saját sorsát kezébe venni és alakítani képes szereplővé 
válik. Ez egyben a világ sorsának alakításában betöltött szerep változását is eredményezi, 
a gazdasági és politikai globális törpe a szemünk láttára nőhet fel Földünk többi régiójához. 
Már most látszik azonban, hogy ez nem lesz töretlen és lineáris folyamat, megtorpanások, 
akár visszarendeződések kísérhetik, s természetesen vannak olyan jóslatok is, amelyek 
magát az eredőt is megkérdőjelezik. S noha Afrika minden kétséget kizáróan erősen ki van 
szolgáltatva a természet és az ember által okozott katasztrófáknak – talán jobban is, mint 
a többi kontinens –, a teljes káosz és összeomlás forgatókönyvét valószínűleg elvethetjük.

Afrika területének nagyságát tekintve Ázsia után Földünk második legnagyobb 
kontinense, ugyanakkor államai számát figyelembe véve felülmúl minden más földrészt. 
Az 54 független afrikai állam az ENSZ tagállamainak több mind negyedét adja.3 Bár már 
sokan eltemették vagy anakronisztikusnak nyilvánították a vesztfáliai rendszert, amely 
a 17. század közepe óta az államok kölcsönös viszonyainak keretéül szolgál, napjaink 
úgynevezett poszt-vesztfáliai rendszere is alapvetően a terület, a lakosság és a kormányok 
egységére épülő államokon alapul, azaz a territorialitás, a szuverenitás és a legalitás elve 
érvényesül ma is. Afrika mindig is hálás területe volt a vesztfáliai rendszert tagadóknak, 
hiszen a kontinensen, főként a szubszaharai Afrikában maguk az államok is csak későn, 
gyakran a gyarmatosítás révén születtek meg, sőt bizonyos szempontból éppen az 1957 
utáni tömeges dekolonizáció eredményeként lehet meghatározni őket. Az európai, de akár 
az ázsiai értelemben vett nemzetállamokról itt szó sincsen, s kérdéses, hogy az államfej-
lődés történelmi folyamatában létrejön-e Afrikában is a többi kontinenshez hasonlítható 
rendszer. Ráadásul a földrész szegénysége, elmaradottsága, kiszolgáltatottsága olyan hely-
zetet produkált, amelyben az állami aktorok helyére lépni jósolt nemzetközi szervezetek, 
multinacionális nagyvállalatok, NGO-k, egyszóval a globalizált világ új keletű tényezői 

2 Wilkinson 2016.
3 Lehmann 2008.
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különösen fontos szerephez jutottak. Így gyakran még az afrikai államok létezésének ér-
telme is megkérdőjeleződött. Ám éppen a bukott államok, s néhány esetben egyenesen 
az államnélküliség példája bizonyította az új szereplők korlátait. Még Szomália több év-
tizedes teljes szétesettsége és a nemzetközi terrorizmus, illetve a kalózkodás által jelen-
tett veszélyek sem vezettek a fent említett aktorok egyfajta gyámságához, a szuverenitás, 
a territorialitás és a legalitás elvének alapvető újrafogalmazásához. Az ebbe az irányba 
mutató és végső soron sikertelennek bizonyult próbálkozások évtizedei után mégiscsak 
az állam (újbóli) felépítésének sziszifuszi munkájához kellett hozzálátni Szomáliában is. 
Ennek alapján megelőlegezhető az a kitétel, hogy a 21. század Afrikája nem államok nélküli 
kontinens lesz, ahogy sokan feltételezték, hanem az államok visszaerősödése lesz a jellem-
ző. Ez természetesen nem egységes folyamatként tételeződik fel. Már ma is vannak olyan 
országok a kontinensen, amelyek „éltanulónak” számítanak (például Botswana, Ghána, 
Ruanda, Seychelles-szigetek, Mauritius, Namíbia), s várhatóan a legtöbb ország gyorsan 
felzárkózik ehhez a ma még igen kis létszámú csoporthoz. Ugyanakkor néhány ország jövője 
komoly aggodalomra ad okot. Vannak olyan régiók (elsősorban a Száhel-övezet), amelyek 
drámai ökológiai kihívásokkal szembesülnek. Kérdéses, hogy a víz s más alapvető erőforrás 
korlátozott volta mellett sikerül-e az állami funkciók visszaerősítése (például Mali, Niger, 
Eritrea, Burundi stb. esetében). Vannak továbbá bőséges természeti kincsekkel rendelkező 
országok, amelyek egyértelműen a politikai vezetés hibájából szakadtak le, mint például 
Zimbabwe, amely az 1980-as  évekig a trópusi Afrika legfejlettebb és leggazdagabb országa 
volt, Robert Mugabe országlása azonban az „elvesztegetett évtizedek” során tönkretette.4 
További billegő országok is vannak, ahol komoly politikai-gazdasági fordulat szükséges 
a leszakadás megállításához (Kongói Demokratikus Köztársaság, Malawi, Madagaszkár, 
Közép-afrikai Köztársaság, Dél-Szudán stb.). Évtizedes vita, hogy vajon a tengerparti ki-
járattal nem rendelkező, kis területű és népességű államok (például Szváziföld, Lesotho), 
de akár a tengerparttal bíró, de afrikai viszonylatban kicsi államok (például Gambia, Togo, 
Benin) életképesek-e hosszú távon, vagy sorsuk a regionális „nagy testvér” integrációs 
törekvéseinek elfogadása lesz.

A legfontosabb kérdés azonban az, hogy a gyenge és bukott államok továbbra is az in-
stabilitás forrásai lesznek-e szomszédaikra és szűkebb-tágabb környezetükre nézve, vagy 
Afrika már ma is egyértelműen látható gazdasági fejlődése s az ebből fakadó általános 
megerősödése oda vezet, hogy a jobban teljesítők az eddigieknél sikeresebben lesznek ké-
pesek közvetíteni az akut válságok és a krízishelyzetek során. Ez éppenséggel 180 fokos 
fordulatot jelentene az eddigi történésekhez képest. Egy egyszerű példán érzékeltetve: 
a kelet-afrikai térség húzóállamának számító Kenyát a szomáliai események, illetve a szo-
máliai menekültek jelentős mértékben destabilizálták. A jövőben ennek éppen fordítva 
kellene történnie: Kenya s a többi ország Afrika szarván pozitív szerepet hivatott betölteni 
az államnélküliség felszámolásában. Nem nehéz belátni, hogy ez az életfeltételek drámai 
javulásával járna minden régiós országban. A sikeresek és a leszakadók közötti távolság 
azonban minden bizonnyal növekedni fog a kontinensen, s ez a széttartó fejlődés tartósít-
hatja a feszültségeket, sőt újabb válságokat generálhat.

Evidenciaszámba megy, hogy az afrikai statisztikák hiányosak, s ha rendelkezésre 
állnak is, elévültek, megbízhatatlanok. Afrika 21. századi sorsát illetően van egy sokkal 

4 Makina 2010, 101.
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szubjektívebb faktor is, amely nagymértékben nehezíti az objektív véleményformálást, 
előrejelzést. Csak az elmúlt másfél-két évtizedet tekintve is igen számosan égették meg 
magukat jóslataikkal. Az inga mindig kilengett, ebből adódóan a kép vagy túl sötétre, 
vagy ellenkezőleg, túl rózsásra sikeredett. Ez nem csak a manapság torát ülő silányság, 
a botcsinálta, a kontinenst vagy annak adott régióját, országát csak felszínesen ismerő, ám 
a tudatlanok magabiztosságával érvelni képes „elemzők” gyakori hibája. Még az Afriká-
ban s szerte a világban nagy tekintélynek örvendő, Afrikát belülről ismerő és „érző” Julius 
Nyerere is ebbe a csapdába esett, amikor közel 20 éve, 1997 júniusában a London School 
of Economics egyik rendezvényén tartott nagy visszhangot kiváltott beszédet. Az Afrika 
ma és holnap címmel megtartott előadásban Nyerere megjósolta Afrika (immár sokadik) 
talpra állását (ezen a téren csak az időzítésben tévedett alig fél évtizedet, gondoljunk az Af-
rikai Unió megszületésére (2002) vagy az új évezredtől beinduló gazdasági fejlődésre), majd 
felsorolt olyan államokat, amelyek már akkor, 1997-ben  is példát mutattak szomszédaiknak 
a demokratikus átalakulás, a gazdasági fejlődés terén. A kevés pozitív példa (akkoriban 
nehéz is lett volna túl sok ilyet találni) egyike a Zaire-ból  frissen Kongói Demokratikus 
Köztársaságra visszakeresztelt nagy szomszéd volt.5 Csupán egyetlen év telt el, s Kongó 
belesüllyedt a totális káoszba, amely milliók életét követelte. Az Afrika első világhábo-
rújának is hívott konfliktusba szinte minden szomszédos és a számos nem szomszédos 
állam is beavatkozott, olyan határokon átívelő válságot teremtve, amelyet a mai napig nem 
sikerült teljesen felszámolni. Volt egy másik momentum is, amelyben Nyerere jóslata nem 
bizonyult helytállónak. Az elterjedt felfogástól eltérően, amelyben Afrika teljes egészében 
Európának kiszolgáltatott, de legalábbis azzal szimbiózisra ítéltetett kontinens, ő másképpen 
közelítette meg Afrika egyik nagy sorskérdését. Az Európa–Afrika dichotómiát kizárólag 
Észak- Afrikára értelmezve a szubszaharai Afrikát olyan régiónak nevezte, amely nem 
hasonlítható sem az USA-hoz kötődő Latin-Amerikához, sem a Japánhoz kötődő Délkelet-
Ázsiához (bár Kína felemelkedése azóta sokat árnyalt ezen a képen), sem az Európához 
és a Közel-Kelethez kötődő Észak-Afrikához. A 21. század eddigi történései és a biztonságo-
san megelőlegezhető közeli jövő sokban igazolja Nyerere elképzelését egy olyan kontinens-
ről, amely önálló és fontos szereplővé válik a világban. Demográfiai folyamatai, természeti 
adottságai, a második versenyfutás fenoménja ezt alátámasztani látszik. Nyerere azonban 
tovább ment, s a migráció vonatkozásában is azt feltételezte, hogy ez a folyamat alapve-
tően a kontinensen, sőt az alrégiókon belül zajlik majd, nem lesz jelentős a kontinentális 
kereteken átnyúló része.6 Ma már tudjuk, hogy ez alapvető tévedés volt, a migráció bármi-
lyen aspektusát is vesszük, az a 21. századi Afrika egyik alapvető kérdése lesz. Várhatóan 
ez határozza majd meg a kontinens nemzetközi megítélését is, ha nagy tömegek indulnak 
meg a kontinensről, akkor a külvilág Afrikát potenciális veszélyforrásként fogja kezelni. 
Látható, hogy e fontos témában a felek még elbeszélnek egymás mellett. Míg a fejlett világ 
egyre inkább erre a kérdésre helyezi a hangsúlyt, veszélyt kiáltva, addig az afrikai politi-
kusok, sőt a mérvadó értelmiségiek sem látnak problémát abban, ha jelentős számú afrikai 
diaszpóra jön létre például az európai kontinensen. Nem lesz addig fordulat ezen a téren, 
amíg az „Afrikának becsületesen be kell vallania gyengeségeit” szlogen ki nem terjed a sze-
génység, a relatív túlnépesedés, a környezeti degradáció, a terrorizmus, valamint az ember 

5 Nyerere 1998, 150.
6 Nyerere 1998, 149–150.
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által okozott egyéb humanitárius katasztrófák által kiváltott exodusokra is.7 Ez a valódi 
és hatékony együttműködés előfeltétele, s a jelenlegi, lényegében mindkét oldal által osztott 
nézet – amely szerint „Európa tartozik Afrikának” – meghaladása lenne.8 Nincs realitása 
egy olyan jóvátétel kiharcolásának, amely kompenzálná Afrikát a rabszolga-kereskedelem 
és a gyarmatosítás során elvesztett emberi és más erőforrásokért. Talán ez nem is akkora 
baj, ha segít leszámolni a belső forrásokra támaszkodás helyett a külső segítségre való tá-
maszkodás hamis illúziójával. Még senki sem számolta ki, mekkora veszteségeket okozott 
Afrikának ez a hozzáállás, milyen energiákat és törekvéseket oltott ki. A 21. században 
végre kívánatos lenne a paradigmaváltás ezen a téren is, hogy az afrikai történelem végre 
ne pusztán szenvedéstörténet, hanem valódi, büszkén vállalható történelem legyen. S bár 
az ázsiai partnerek számára ez látszólag lényegtelen szempont, Afrika helyét a 21. századi 
nemzetközi rendszerben mégis alapvetően ez a paradigmaváltás határozza meg. A prog-
nosztizált gazdasági felzárkózás (nagy tömegek átáramlása a mezőgazdaságból más szek-
torokba, ami a termelékenység különbözősége okán kínai vagy indiai típusú növekedést 
generálhat Afrikában is) mellett ez az utolsó lépés a kontinens hosszú tavaszának lezárásához, 
az emancipációs folyamat kiteljesedéséhez. Ez történelmi léptékben rövid távon roppant 
nagy távolság megtételét jelentené.

Afrika a második világháború utáni új nemzetközi rendszerben

Már a korai európai források is említik, hogy az egykori afrikai államok kiterjedt kapcso-
latrendszert működtettek egymás között, akár hatalmas földrajzi távolságokat is áthidalva. 
Afrika a nemzetközi rendszernek is aktív tagja volt, erre példa a Kongói Királyság Rómába 
delegált követsége 1514-ben  s számos más, Afrikához köthető diplomáciai aktus.9 A gyarma-
tosítás megfosztotta a kontinenst az önálló fellépés lehetőségétől a nemzetközi porondon.10 
1945-ben  mindössze négy afrikai ország vett részt az ENSZ megalakulását eredményező 
San Franciscó-i  konferencián. Az 51 alapító állam közül a Dél-afrikai Unió, Egyiptom, 
 Etiópia és Libéria képviselte Afrikát, amely területre vagy lakosságszámra vetítve elenyésző 
aránya a kontinensnek. A fennmaradó részt, közel 90%-ot a gyarmatosítók voltak hivatva 
képviselni. Egyetértés mutatkozik abban, hogy e szerény képviselet még szerényebb érdek-
érvényesítési képességekkel párosult a világszervezetben. Ahogy a berlini Kongó-konfe-
rencia óta oly sokszor, Afrikáról még mindig az afrikaiak megkérdezése nélkül születtek 
a döntések. Már a jaltai és a potsdami konferencián is felvetődött a Nemzetek Szövetségé-
nek mandátumterületeire, a volt olasz gyarmatokra, illetve a gyarmatosító  hatalmak által 
önként a rendszerbe bevonni kívánt területekre vonatkozó gyámsági rendszer létrehozása. 
Potsdamban a három szövetséges hatalom döntött a marokkói Tanger nemzet közi státuszá-

7 Arowolo 2010. 
8 Európa adott esetben csereszavatosan behelyettesíthető a fejlett országokkal.
9 Smith 1973, 603.
10 Ugyanakkor a gyarmati versenyfutás legaktívabb korszakában is akadtak gondolkodók, akik Afrikára partner-

ként tekintettek. Victor Hugo az 1879. május 18-án, a rabszolgaság franciaországi eltörlésének 31. évfordulójára 
rendezett banketten elhangzott beszédében fogalmazta meg elsőként az Eurafrika-gondolatot. Véleménye 
szerint a modernséget képviselő dél-európai államok Afrikával összefogva ellensúlyozhatnák az „Észak”, 
főként Németország és Oroszország despotizmusát. Lásd Hugo 1876–1885.
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nak visszaállításáról is. A második világháború következményeként a volt olasz gyarmatok 
(Líbia, Eritrea, Szomália, illetve a független Etiópia Ogaden tartománya) brit katonai meg-
szállás alatt álltak. A britek javaslata Nagy-Szomália megteremtésére az amerikai és szovjet 
ellenvetések miatt meghiúsult. 1949 novemberében az ENSZ-közgyűlés határozatot hozott 
a korábbi olasz gyarmatok rövid átmenet után megadandó függetlenségéről. Líbia ennek 
alapján 1951-ben  elnyerte állami önállóságát. Hosszas viták után 1950-ben  Szomália ideig-
lenesen újból Olaszország fennhatósága alá került, az ENSZ gyámsági területeként. Eritrea 
1952-ben  az ENSZ döntése értelmében gyámságból az Etiópiával közösen alkotott föderáció 
részévé vált 1962-ig, amikor Addisz-Abeba önkényes döntése alapján Etiópia tartománya 
lett. A Nemzetek Szövetségétől az ENSZ gyámságként átvette a volt német gyarmatokból 
létrehozott mandátumterületeket is. A kontinensen további öt portugál, két spanyol és egy 
belga gyarmat volt. A fennmaradó hatalmas területen a legnagyobb birtokos, Franciaország, 
valamint Nagy-Britannia osztozott, így Afrikában a Pax Europaea szilárdnak tűnt.11

A háború után az európai gyarmatosító hatalmak úgy számítottak Afrikára, mint saját 
országuk újjáépítésének egyik legalapvetőbb forrására. Gyarmatpolitikájuk a két világ-
háború közötti gyakorlat továbbvitelét, legfeljebb annak egyfajta javított változatát ígérte. 
Ám a változások viharos tempóban történtek. Szudánt 1955 novemberében elhagyták a brit 
és az egyiptomi csapatok, az ország 1956-ban  függetlenné vált. A további afrikai dekolo-
nizációs folyamatnak három kiindulópontja is volt, a franciák által uralt Maghreb, a fehér 
kisebbség által uralt Dél-Afrika és a két legfejlettebb nyugat-afrikai brit gyarmat, Aranypart 
és Nigéria. 1957-ben  tört meg a jég, a trópusi Afrika legfejlettebb és leggazdagabb országa, 
Aranypart vált Ghána néven függetlenné. Ebben a pánafrikanizmus nagy, talán legnagyobb 
alakja, Kwame Nkrumah játszotta a legfontosabb szerepet. Ám ő ezzel nem elégedett meg, 
úgy látta, hogy az összes afrikai gyarmatnak függetlenséget kell szereznie, majd az így 
létrejövő önálló országok önkéntesen csatlakozni fognak ahhoz az integrációhoz, amit már 
Nkrumah előtt többen Afrikai Egyesült Államok néven álmodtak meg. Ghána önállósodása 
egész Afrikára befolyással volt, elhozta a változás szelét az egész kontinensre. A portugál 
és spanyol gyarmatok, néhány kisebb francia, illetve brit birtok kivételével Afrika legtöbb 
országa néhány éven belül elnyerte függetlenségét. Egyedül az Afrika évének elkeresztelt 
1960-as  évben 17 ország vált függetlenné a kontinensen.12

Nkrumah meggyőződése volt, hogy az egykori gyarmatok nem lesznek képesek gazda-
ságilag függetlenedni a volt anyaországoktól, s a neokolonializmus ellenszerét a kontinentális 
összefogásban, az afrikai országok önkéntes, mindenki számára előnyös föderációjában lát-
ta. „Jelenleg a Dél-afrikai Uniót leszámítva 28 afrikai ország van, amely még nem szabad. 
Nem kevesebb mint kilenc közülük 3 milliónál kisebb népességgel rendelkezik. Komolyan 
hihetjük, hogy a gyarmatosítók ezeket életképes országoknak tartják? Dél-Amerika példá-
ja, amely legalább olyan gazdag, ha nem gazdagabb, mint Észak-Amerika, s mégis gyenge 
és a külső érdekeknek kiszolgáltatott, ez az a példa, amelyet minden afrikainak jól kell 
ismernie” – írta Afrika évében, 1960-ban.13 Nkrumah elképzelése Afrika jövőjéről azon-
ban csak kevés követőre talált. Elviekben mindenki az afrikai föderalizmusért szállt síkra, 
s mindenki Afrika balkanizálása ellen foglalt állást. Saját országukban azonban az afrikai 

11 Búr 2011, 86.
12 Búr 2009, 59–74.
13 Nkrumah 1961, XI–XIV.
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vezetők igyekeztek a befolyásnak, majd a hatalomnak olyan nagy szeletét kihasítani, amek-
korát csak tudtak. Az évek folyamán a diktátorok klubjává vált kontinensen is kirívó, ám 
egyben tipikus is volt Egyenlítői-Guinea példája, ahol a fejlődést, annak minden hasznát 
egy roppant szűk elit, lényegében egyetlen család lopta el.14

Hány szereplős nemzetközi rendszer? Regionális integrációk, új 
játékosok

Már az 1960-as  években is evidenciaszámba ment, hogy az újonnan függetlenné vált afrikai 
országok nem lesznek képesek érdekeik érvényesítésére sem a volt anyaországokkal, sem 
a nemzeti jövedelmüket akár többszörösen meghaladó forgalmat generáló multinacionális 
vállalatokkal szemben. Ezért is volt égető szükség egy, a teljes kontinenst képviselő tes-
tületre. Az Afrikai Egységszervezet (AESZ) megalapítására 1963. május 25-én  az etióp 
fővárosban, Addisz-Abebában került sor. Az Afrikai Egységszervezet volt az első olyan 
testület, amely az egész kontinens képviseletének igényével lépett fel. Ennek ideológiai 
alapját a pánafrikanizmus szolgáltatta.15 Az AESZ nem kontinentális föderációként, hanem 
az Amerikai Államok Szervezetének mintájára, szuverén államok szervezeteként jött létre. 
Tagja lett Afrika minden független állama, csupán az apartheidrendszert fenntartó Dél-
afrikai Köztársaság előtt volt zárva a szervezet az 1994-es  többségi uralom bevezetéséig. 
Marokkó 1985-ben  Nyugat-Szahara függetlenségi mozgalmának elismerése miatt kilépett 
a szervezetből. Az Afrikai Egységszervezet nem az egyes államok fölött álló szervezet lett 
tehát, alapítói szigorúan ügyeltek arra, hogy az egyes afrikai országok belügyeibe történő 
beavatkozást elkerüljék. Legfőbb szerve az évenként ülésező Állam- és Kormányfők Gyű-
lése lett. A sürgős ügyekért az évente legalább kétszer összeülő, külügyminiszterekből vagy 
a megfelelő ágazati miniszterekből álló Miniszterek Tanácsa felelt. Egyetlen állandó szer-
ve volt, a Főtitkárság, élén választott főtitkárral. Az AESZ az államok közötti konzultatív 
szervezet szerepét töltötte be, határozatainak végrehajtása az egyes tagállamokra nézve 
nem volt kötelező jellegű, azok betartatását nem kényszeríthette ki erővel, de ilyen erővel 
nem is rendelkezett. Az Afrikai Egységszervezet Chartája harmadik paragrafusának első 
pontja az összes afrikai állam egyenlő szuverenitásának elvét, a második az egyes országok 
belügyeibe való beavatkozás tilalmát, a harmadik pont pedig az országok fennálló terü-
leti integritásának és szuverenitásának tiszteletben tartását mondta ki. A következő pont 
a konfliktusok békés megoldását írta elő tárgyalások, közvetítés és döntőbíráskodás útján.

Az afrikai állam- és kormányfők 1964 júliusában Kairóban tartott csúcstalálkozóján 
az Afrikai Egységszervezet 16. számú határozatában az aláírók elkötelezték magukat a füg-
getlenség kivívásának pillanatában egymás között fennálló határok megváltoztathatatlansága 
mellett. Ez annak felismerése volt, hogy a mindenekelőtt etnikailag igazságtalan határok 
megváltoztatása olyan láncreakciót váltana ki, amely vérbe boríthatná az egész kontinenst, 
és elterelné a figyelmet és az energiákat az Afrika előtt álló egyéb súlyos problémákról. 
E határozat 1993-ig, Eritrea függetlenné válásáig változatlan formában maradt érvényben. 
Az etióp–eritreai megállapodás a függetlenségi népszavazásról, majd Dél-Szudán 2011-ben  

14 Collier 2008, 11.
15 Búr 2013, 4–7.



16 Afrika a globalizált világban

népszavazás által megerősített elválása Kartúmtól nem váltotta ki a félt láncreakciót, a sze-
paratizmus nem borította lángba az etnikailag legtarkább kontinenst. Történt ez annak elle-
nére, hogy a konfliktusokat nem mindig sikerült feloldani. Az egyes afrikai országok közötti 
határkonfliktusok az AESZ megalakulása utáni négy évtizedben sem az ENSZ, sem az egyes 
nagyhatalmak beavatkozását nem igényelték, sőt, mivel az Afrikai Egységszervezet volt 
a világ egyetlen regionális szervezete, amely az ENSZ részéről felhatalmazással bírt a térség 
békéjének és biztonságának megőrzésére, a szervezeten belüli válságkezelés miatt a kér-
dések sem a Biztonsági Tanács, sem az ENSZ-közgyűlés napirendjére nem kerültek fel.

A hidegháború évtizedeiben sajátságos nagyhatalmi munkamegosztás érvényesült 
Afrika Szaharától délre fekvő térségében. A Nyugat érdekeit szinte kizárólag Francia-
ország képviselte. A francia befolyás legfontosabb elemévé Afrikában a frankövezet vált. 
13 ország kötötte valutáját a francia frankhoz, rögzített árfolyamon, szabad átváltással. 
Pénztartalékaikat francia frankban tartották, s minden szempontból a francia pénzpiachoz 
kötődtek. A külkereskedelmüket is túlnyomórészt a volt anyaországgal lebonyolító or-
szágok számára a frankövezethez való tartozás komoly gazdasági előnyöket hozott, mert 
Franciaország – az egykori gyarmatosító hatalmak közül egyedüliként – áldozni is haj-
landó volt az aktív Afrika-politika fenntartásáért. E politika jegyében az Afrikai– Malgas 
 Közösség az 1960-as  évek közepén az Afrikai Egységszervezet alternatívájává próbált 
válni, s az  1974-ben  bekövetkezett felbomlásáig igyekezett kétségbe vonni, hogy az Afri-
kai Egységszervezet a kontinens egyetlen átfogó politikai szervezete. A közösség gyakran 
hívta fel magára a figyelmet kezdeményezéseivel. Az Afrikai Egységszervezet 1965-ös  
accrai csúcstalálkozóját számos tagországa bojkottálta, s több esetben is megakadályozta 
„egyes imperialista országok” elítélését az AESZ fórumain. A frankofón Afrika az 1970-es, 
1980-as  években tovább bővült az egykori belga (Zaire, Ruanda, Burundi), spanyol (Egyen-
lítői-Guinea), sőt két volt brit gyarmattal is, Mauritiusszal és a Seychelles-szigetekkel, ahol 
a lakosság a britek előtti gyarmatosítók, a franciák nyelvét is beszéli. Azonban az 1990-es  
években a francia szerepvállalás, a precarée és a frankofónia visszaszorulásával az afrikai 
frankofón államok politikájában is fordulat állt be. Ezzel párhuzamosan a nagyhatalmi szem-
benállás megszűnésének és a Dél-afrikai Köztársaságban lezajlott alapvető változásoknak 
köszönhetően az erőviszonyok átrendeződtek. Az a tény, hogy az Afrikai Egységszervezet 
semmilyen gyakorlati szerepet nem volt képes betölteni az apartheidrendszer felszámolá-
sában, felhívta a figyelmet arra, hogy az AESZ alapvető megújításra szorul.

Az 1999 szeptemberében a líbiai Sirte-ben  rendezett rendkívüli csúcstalálkozón az Af-
rikai Egységszervezet a vendéglátó ország vezetője, Muammár Kaddáfi kezdeményezésére 
gyorsított cselekvési programot fogadott el. A sirte-i  nyilatkozat meghirdette az Afrikai 
Unió, az Afrikai Központi Bank, az Afrikai Monetáris Unió, az Afrikai Központi Bíróság 
és mindenekfölött a Pánafrikai Parlament létrehozásának programját. A 2000 júliusában 
a togói fővárosban, Loméban megtartott soros csúcsértekezlet azonban még semmilyen 
érdemi előrelépést nem hozott. Lomé szenzációja egy neves afrikai személyiségek által 
előkészített jelentés volt, amely nagy összegű jóvátételt követelt Ruanda számára az ENSZ 
Biztonsági Tanácsától, illetve az USA és Franciaország kormányától, amiért azok 1994-ben  
elmulasztottak beavatkozni Ruandában. Ez volt az első és egyben utolsó eset, hogy az Afri-
kai Egységszervezet egyik tagállama érdekében ilyen magas szinten interveniált. Csak két 
évvel később, 2002. július 8-án, a durbani csúcstalálkozón született meg az Európai Unió 
mintájára alapított Afrikai Unió, s szűnt meg a küldetését betöltött Afrikai Egységszerve-
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zet. Az AU számos vonatkozásban jogfolytonosságot képviselt az AESZ viszonylatában, 
azonban egy döntő különbség az első pillanattól látható volt. Ennek értelmében az AU 
szakított az elődszervezet által képviselt más országok belügyeibe való nem beavatkozás 
elvével. Ennek pozitív hatása Afrika demokratizálódása, a konfliktusok békés rendezése, 
a jó kormányzás megteremtése és számos más, a haladást és fejlődést visszafogó akadály 
megszüntetését eredményező intézkedés terén a 21. században fog igazán kibontakozni, 
amikor az Afrikai Unió gazdasági fejlesztési programja (New Partnership for Africa’s 
Development, NEPAD), illetve a többi hasonló kezdeményezés beérik. Ugyanez vonatko-
zik a regionális együttműködésekre is, mint például az ECOWAS, a COMESA, az IGAD 
vagy a SADC. Ezek orvosolhatják Afrika egyik nagy problémáját, hogy a mezőgazdaságtól 
az iparon és a szolgáltatásokon át a kereskedelemig Afrika alapvetően a külvilággal tart 
fenn kapcsolatokat, az intrakontinentális reláció még nagyon fejletlen. A külvilágtól való 
egyoldalú függés felszámolásának programja már megfogalmazódott, a tervek valóra vál-
tása került immár napirendre.

Az alapítástól 2011-ig  az Afrikai Unió tagállamainak száma 53 volt, ekkor csatlakozott 
a szervezethez az újonnan függetlenné vált Dél-Szudán. Marokkó 33 év utáni visszatérése 
(jogfolytonosságként számítva az AESZ- és az AU-tagságot) 2017 januárjában hosszú tárgya-
lások eredménye volt. Ez a fejlemény az afrikai szolidaritás erősödéseként értékelhető, noha 
12 tagállam képviselői tiltakoztak a döntés ellen, mivel szerintük nincsen helye az AU-ban  
olyan országnak, „amely más afrikai országot megszállás alatt tart”. Marokkóval kiegészülve 
az AU-nak  napjainkban immár 55 tagja van, Afrika összes, állami önállósággal rendelke-
ző entitása, valamint Nyugat-Szahara.16 Nem tagja viszont a szervezetnek a volt európai 
anyaországok tengerentúli területeként fungáló Mayotte, Réunion és Szent Ilona szigete. 
Amennyiben sikerülne az 1975 óta napirenden lévő nyugat-szaharai kérdésben érintettek-
nek végre dűlőre jutniuk egymással, az kivételes helyzetet eredményezne: az utolsó igazi 
antagonizmus is eltűnne Afrika térképéről. Arra lenne szükség, hogy az ENSZ Biztonsági 
Tanácsának 1991-ben  elfogadott 690-es  számú határozata (The Situation Concerning Wes-
tern Sahara) a rövid átmeneti idő után a függetlenség vagy a Marokkóhoz való csatlakozás 
kérdésében megtartandó referendumról végre megvalósuljon. Ez a már-már karnyújtásnyira 
lévő cél a többi kontinens számára is például szolgálhat, egyfajta bezzegrégióvá teheti Afri-
kát. A kép teljességéhez természetesen hozzátartozik, hogy ez a gyarmati korból megörökölt 
probléma nem rendezhető a kontinensen kívüli érdekeltek részvétele nélkül. Az optimizmus 
tehát ebben az esetben is visszafogott kell, hogy legyen, a 21. század konfliktusába még 
jócskán keverednek 19–20. századi elemek is.

Afrika és az ENSZ reformja

Afrika nem csupán a világszervezet létrehozásának folyamatában nem volt aktív résztvevő, 
azóta is alulreprezentált kontinensnek számít. Igaz ez annak ellenére, hogy az ENSZ-nek  két 
főtitkárt is adott Afrika, az egyiptomi Butrosz Butrosz-Gálit, aki 1992 és 1996 között töltötte 
be ezt a funkciót (második terminusát megvétózta az USA), majd a ghánai Kofi Annant, 

16 Cropley 2017. 
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aki kitöltve mindkét mandátumát, 1997 és 2006 között állt a  világszervezet élén.17 Azonban 
sokáig maguk az afrikai ügyek is a kontinensen kívülről jött diplomaták kezében voltak, 
például a főtitkár személyes képviselői, követei és tanácsadói (Special and Personal Repre-
sentatives, Envoys and Advisers of the Secretary-General) afrikai ügyekben sem afrikaiak 
voltak. Mára a helyzet gyökeresen megváltozott, 2017-re  lényegében csak a nyugat-szaharai 
kérdésben, valamint a más kontinenseket is érintő ügyekben (például a tengeri kijárattal 
nem rendelkező országok problematikája) találunk nem afrikaiakat vezető pozíciókban.18 
Hasonló pozitív változások zajlottak az ENSZ egyéb szervezeteiben, a világszervezet al-
kalmazásában állók körében. A Biztonsági Tanács mára egyértelműen megérett reformja 
azonban még várat magára, pedig ennek tétje, hogy a kontinens a nem állandó képviselet 
mindig változó paraméterei helyett végre állandó tagságot kapjon legalább egy afrikai 
ország révén. Tágabban értelmezve Afrika az egyetlen kontinens állandó BT-képviselet 
nélkül. Egyértelmű, hogy a 21. század ezen a téren változást kell, hogy hozzon. Hogy me-
lyik afrikai ország lesz végül a befutó egy ilyen reform során, azt nehéz lenne megjósolni. 
A helyezkedés már évtizedekkel ezelőtt elkezdődött, s kandidátusokból soha nem volt hiány. 
Napjainkban Egyiptom, Nigéria és Dél-Afrika szerepel leggyakrabban az esélyek latolga-
tásakor,  hosszabb távon azonban a legnyomósabb érvek az önmagát jobban megszervezni 
képes Nigéria, a kontinens legnépesebb országa mellett szólnak. Akármely állam is lesz 
a befutó, bizton számíthatunk arra, hogy mindent meg fog tenni azért, hogy Afrika ne él-
jen át újból olyan „elvesztegetett évtizedet”, mint amilyet az ENSZ, a Világbank és az IMF 
égisze alatt már elszenvedett a 20. század végén, amikor is a kívülről jött tanácsok, a wa-
shingtoni konszenzus szellemében meghozott intézkedések súlyos problémákat okoztak.19

Globális kihívások – afrikai válaszok

A 21. században Afrikának számos globális kihívással kell szembenéznie. Átkeresztelhet-
ték ugyan a segélyeket (vagy azok egy részét) fejlesztési segélyekről nemzetközi fejlesztési 
együttműködésre, sőt a donor és recipiens országok helyett is a fejlesztési együttműködési 
partnerek kifejezés járja, ez azonban a lényegen nem változtat. Afrika nem igazán nyert 
az immár évtizedek óta működtetett segélyiparral, sőt ma már láthatók a veszteségek is. 
Ezzel a kérdéssel konfrontálódni kell, az utóbbi években ugyanis különösen felerősödtek 
azok az Afrikán belülről jövő hangok, amelyek a segélyek értelmét kérdőjelezik meg. Mivel 
az új gazdasági világrend lekerült a napirendről, szükség volna a nemzetközi közösség által 
konszenzuálisan elfogadott új játékszabályokra. Ebben nem csupán kedvezőbb feltételek 
kellenek Afrika számára, de az is elementáris elvárás, hogy az ENSZ vagy akármely más 
nemzetközi összefogás keretében elfogadásra kerülő új szabályozás kidolgozásában Afrika 
aktív szereplő legyen. Ez szakítást jelentene az eddigi gyakorlattal, és jót tenne az afrikaiak 
önbecsülésének is.

Sokáig úgy tűnt, s a szélesebb közvélemény számára még ma is úgy tűnhet, hogy 
az egészségügyi kihívások (HIV-AIDS, ebola stb.) a legnagyobbak Afrikában. Ez azonban 

17 United Nations Secretary-General 2017. 
18 United Nations Secretary-General 2017.
19 Fine 2001, 12.
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messze áll a valóságtól. Mára kiderült, hogy a HIV-fertőzés még a leginkább érintett déli-
afrikai térségben sem járt olyan drámai demográfiai és társadalmi következményekkel, mint 
ahogyan ezt akár csak egy évtizeddel ezelőtt sokan jósolták. Napjainkra az ügyeletes mumus 
szerepét átvette a környezet rombolása, a globális felmelegedés minden járulékos és Afrika 
számára különösen fatális következményével. Ezek az ember által okozott természeti ka-
tasztrófák azonban gyakorta lokális szinten is kezelhetők fák ültetésével, gátak emelésével, 
a túllegeltetés megszüntetésével, a vadorzás visszaszorításával stb. Ahhoz azonban, hogy 
ezek a helyi kezdeményezések sikerrel induljanak, összeadódjanak és érezhető változáso-
kat hozzanak, alapvetően arra van szükség, hogy Afrika humán fejlettségi mutatói komoly 
javulásnak induljanak. A UNDP, az ENSZ Fejlesztési Programja által évente közölt humán 
fejlettségi indexen (Human Developement Index) a kontinens hátul kullog. Jelenleg a Föld 
országai közül a legfejlettebbek közé egyetlen afrikai ország sem került be, a fejletteknek 
minősített országok között is mindössze a Seychelles-szigetek és Mauritius képviselteti ma-
gát (a 63. és 64. helyen, Magyarország a 43. ezen a listán). Ráadásul mindkettő kicsi állam, 
Afrika egészéhez viszonyítva elhanyagolható népességgel. Az „alsóházban” viszont Afrika 
dominál, az utolsó 41 helyen – hat kivétellel – afrikai ország található.20 Ez dióhéjban maga 
az afrikai tragédia, s hogy a kontinens helye milyen lesz a 21. századi nemzetközi rend-
szerben, azt alapvetően ennek a mutatónak a javulása vagy stagnálása fogja meghatározni. 
A kilátástalan szegénység a terrorizmus melegágya, a tömeges migráció kikényszerítője. 
Az utóbbi években tapasztalt gazdasági növekedés és az oktatásba, egészségmegőrzésbe 
fektetett erőfeszítések szinergiája látványos javulást produkálhat. Éppen az ilyen életminő-
ség-javulás húzhatja ki a terrorizmus és a tömeges migráció alól is a talajt.
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Marsai Viktor

Az afrikai kontinens demográfiai helyzete

Absztrakt

Az afrikai kontinens demográfiai képe kevés változást mutatott az elmúlt években: a népe-
sedés üteme lényegében változatlan, és csupán lassan látszanak a mérséklődés jelei. Mindez 
azt jelenti, hogy a földrész számára a következő évtizedekben is központi problémát jelent 
majd lakosságának ellátása és foglalkoztatása.

Kulcsszavak: demográfia, túlnépesedés, demográfiai átmenet, termékenységi ráta

Abstract

In the last years it could be observed only marginal change in the demographic trends 
of Africa: the speed of population growth has remained high, and the mitigation of the 
tempo is too slow. Therefore overpopulation, the supply of citizens and the number of job 
opportunities will remain a central problem in the continent.

Keywords: demography, overpopulation, demographic transition, fertility rate

2016 októberében, amikor a szerző Kairóban araszolt a dugóban, elhaladt az egyiptomi 
statisztikai hivatal épülettömbje előtt, amelynek tetején óriási kivetítőn jelzik az ország 
népességének növekedését. Megdöbbentő volt tapasztalni, hogy néhány nap alatt 30 ezer 
fővel gyarapodott a lakosságszám – vagyis ekkora volt a születések és a halálesetek nettó 
különbsége.

Az afrikai kontinens demográfiai helyzete minden szektor – politika, biztonság, gazdaság, 
társadalom – számára központi jelentőségű, nem véletlen, hogy annak kérdései esetenként 
még a napi média ingerküszöbét is elérik. Sokan aggódva figyelik a kontinensen tapasztal-
ható népességrobbanást, míg mások kiaknázható lehetőséget látnak a fiatal lakosságban. 
Ráadásul, mint látni fogjuk, a demográfia homogenizálja a kontinenst: az az éles határ, 
amely sok szempontból megfigyelhető Észak-Afrika és a szubszaharai térség viszonylatá-
ban, ezen a területen nem jelentkezik, a földrajzi eloszlás más minták alapján szerveződik. 
Ráadásul a számok, amelyek alapján a releváns tanulmányok készülnek, árulkodók: az alsó 
kategória mérföldköve az egy nőre jutó négy élve születés alatti termékenységi ráta, ami 
azt jelenti, hogy például Egyiptom 3,38-as  mutatója már üdvözlésre méltó mérséklődésről 
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tanúskodik. Guengant és May sokat idézett tanulmányának az a megállapítása, hogy ezekben 
az országokban a demográfiai átmenet „már befejeződött vagy közel van a végéhez” – vagy-
is az alacsony halandósági mutatók társulnak az alacsony termékenységi mutatókkal1 –, 
ezen számok tükrében meglehetősen optimistának tűnik.

Az ENSZ legfrissebb, 2015-ös  népesedési jelentésének adatai alapján – amelyek 
még nem álltak rendelkezésre Guengant és May számára – ráadásul a termékenységi ráta 
csökkenése sem egyenletes: a demográfiai átmenet állapotában lévő észak-afrikai államok 
közül például Algéria, Marokkó, Tunézia és Egyiptom esetében 2005–2010-hez képest 
2010–2015-ben  romlottak a termékenységi mutatók – esetenként nem is kicsit, utóbbinál 
például 2,98-ról 3,38-ra.2

Hogy megértsük az afrikai kontinens népesedési trendjeit, elengedhetetlen, hogy rö-
viden bemutassuk azok előzményét, azokat a gyökereket, amelyek a jelenlegi robbanást 
táplálják. Hiszen ne feledjük, a jelen demográfiai folyamatai a múltból táplálkoznak, számos 
elem már évtizedekkel korábban eldőlt, a változás pedig legtöbbször nagyon lassú. Nem 
véletlen, hogy Guengant és May a jövő folyamatait a „múlt örökségének” tartja: figyelembe 
véve például a kiskorúak arányát, már most biztosra vehető, hogy a kontinens munkaképes 
korú lakosainak száma 2030-ig  – bármi is történik a következő évtizedekben, leszámítva 
egy apokaliptikus katasztrófát – a 2010-es  466 millióról (a szubszaharai térségben 354 mil-
lió) 774 millióra (a szubszaharai térségben 616 millióra) fog nőni. 2050-ig  pedig minimum 
megduplázódik, de inkább megháromszorozódik a 20 és 64 év közöttiek száma.3 Nem sok 
bizakodásra ad okot az sem, hogy az ENSZ 2015-ös  adatai alapján 2050-re  a világ összes 
nagy térségének növekedése minimálisra csökken, stagnál vagy egyenesen hanyatlani fog, 
leszámítva a fekete kontinenst, amelynek termékenységi rátája csak 2100 környékén fogja 
megközelíteni a puszta reprodukcióhoz elegendő szintet (2,2 élve születés/nő).4

A múlt öröksége

Az elfogadott tudományos konszenzus alapján Afrika az emberiség bölcsője: elődeink va-
lahonnan a kelet-afrikai Nagy-hasadékvögy vidékéről kiindulva népesítették be Földünket. 
A kontinens adott helyet az ókori Egyiptomnak, az első államalakulatok egyikének. En-
nek ellenére a földrész viszonyai messze nem tekinthetők idillinek az emberi élet számára 
(és ez még akkor is így van, ha tudjuk, hogy például a Szahara 7000 évvel ezelőtt még 
termékeny területnek számított).5 Az óriási kiterjedésű sivatagok, a száraz klíma, a rend-
szeresen felbukkanó aszályok, az áthatolhatatlan őserdők, a betegségek és a gyakran rossz 
minőségű termőföld nem tette könnyűvé a mindennapi túlélést.

Ahogy írásában Búr Gábor rámutat, a rendelkezésünkre álló ismeretek alapján az afrikai 
kontinens népesedési folyamatai az újkorig nagyjából követték a világ más térségeink trend-
jeit: egy lassú, visszaesésektől sem mentes növekedést.6 Ezt követően azonban – elsősorban 

1 Guengant–May 2013, 224.
2 UN 2015, 38–41.
3 Guengant–May 2013, 215–216., 252.
4 UN 2015, 3.
5 Fage–Tordoff 2004.
6 Búr 2017, 13–22.
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a rabszolga-kereskedelem fellendülése miatt – a kontinens fejlődésében leszakadt a többi 
régiótól. Emiatt 1600 és 1900 között egyfajta stagnálásnak lehetünk tanúi: erre az időszakra 
vonatkozóan a különféle becslések 90 és 140 millió közé teszik a földrész lélekszámát.7

Afrikában – mint minden tradicionális társadalomban – a nagycsalád jelentette a tár-
sadalomszervezet alapját. Ennek egyik fontos – bár nem kizárólagos – oka az volt, hogy 
a gyerekek egyfajta társadalombiztosításként működtek: az ő feladatuk volt, hogy az idős-
kort megért szüleik számára támaszt és megélhetést nyújtsanak. A magas gyerekhalandóság 
miatt ennek biztosításához a családok sok gyereket vállaltak, hiszen ezzel megnőtt az esélye 
annak, hogy valamelyikük megéri a felnőttkort, és gondoskodik róluk. A mortalitási ráták 
ugyanakkor megakadályozták a túlnépesedést, hiszen a megszületetteknek csak egy része 
érte meg a nemzőképes kort. Ugyanezek a modellek működtek a világ más pontjain is, 
és a számok esetenként megdöbbentők voltak: Londonban az 1730-as  évek elején a gyere-
kek 74%-a  (!) nem érte meg az ötödik születésnapját.8

A nagy trendfordulót Nyugat-Európában a mezőgazdasági, majd az azt követő ipari for-
radalom jelentette. Az új földművelési technológiáknak, haszonnövényeknek köszönhetően 
a termésráta növekedett, ami egyszerre nyújtott több és változatosabb táplálékot a lakosság 
számára, egyúttal lehetővé tette, hogy az emberek jelentős része immár más termelői tevé-
kenység után nézzen. A homo sapiens megjelenése óta ez volt az első időszak a történelemben, 
amikor már nem az emberiség 90%-ának  (vagy afölötti részének) kellett a napi betevő falat 
előteremtését gyűjtögetés, vadászat, kultúrnövények termesztése vagy haszonállatok tartá-
sa által előteremteni, merthogy a népesség kisebb hányada is elegendő volt ehhez. Az így 
felszabaduló munkaerő aztán lehetővé tette az ipari forradalom kibontakozását, az ahhoz 
szükséges szabad kezek megjelenését a munkaerőpiacon. Az ipari forradalom vívmányai 
pedig tovább csökkentették a halandósági mutatókat, elsősorban az egészségügy, a higié-
nés viszonyok és a szállítás forradalmán keresztül. A robbanásszerű fejlődést jól mutatja, 
hogy az 1820-as  évekre az ötéves kor alatt elhalálozottak száma Londonban megfeleződött, 
aránya 31,8%-ra  esett vissza – ami még mindig nagyon magas.9

Az európai mezőgazdasági és ipari forradalom eredményei – köszönhetően a gyar-
matosításnak – szép lassan a világ más pontjait is elérték. A védőoltások felfedezése újabb 
áttörést jelentett a folyamatban, és Észak-, majd Latin-Amerika, Ázsia térségei legkésőbb 
a 20. század elejétől beléptek a demográfiai átmenet korszakába. Ennek során a gyerek-
halandóság csökkenését először óriási, exponenciális népességrobbanás kísérte a ha-
gyományos nagycsaládos modellnek köszönhetően. Miközben korábban a megszületett 
4–6 gyerek közül legfeljebb 2–3 érte meg a nemzőképes kort, addig a 20. század elejére 
sokszor csak egy–kettő halt meg közülük – és az arányok generációról generációra javultak. 
1700 és 1900 között Európa népessége megnégyszereződött (100 millióról 400 millióra),10 
az indiai szubkontinensé az 1750-es  125 millióról a 20. század közepére 389 millióra nőtt,11 
míg az Egyesült Államok 1800-as  5,3 milliós lélekszáma – részben a bevándorlás hatásá-
ra – 1920-ra  106 millióra hízott.12

7 Búr 2017, 19.; Manning 2013.
8 Harris 2012.
9 Industrial Revolution for Know-It-Alls 2008, 55.
10 Kumar 2009.
11 Srinivasan–Tendulkar 2003, 4–5.
12 Rosenberg 2017.
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Földünk népességrobbanása valamikor az 1960-as  években tetőzött, és a legtöbb régió ban 
ezt követően csökkenni kezdtek a termékenységi ráták.13 E mögött – némi leegyszerűsítés-
sel – két markáns tényező állt. Az egyik, hogy az ipari forradalom által biztosított javak 
lehetővé tették a szociális ellátórendszerek kiépülését, nevezetesen az állami nyugdíj- 
és egészségbiztosítás megszületését. Ez azt jelentette, hogy többé már nem az utódok, ha-
nem az állam gondoskodott idős vagy beteg polgárairól. Ennek mértéke és minősége a világ 
különféle pontjain ugyan eltérő volt és ma is az, de tény, hogy a szociális ellátórendszerek 
szinte mindenütt gyökeret vertek. A másik kulcselemet a nők munkába állása jelentette: 
hosszú évezredek után a gyengébbik nem képviselőinek fő feladata már nem az utódok 
megszülése és felnevelése, valamint a háztartás vezetése lett, hanem ők is bekapcsolódtak 
a munkaerőpiaci versenybe. Ez erősítette szociális biztonságukat, függetlenségüket, illet-
ve korlátozta a gyerekvállalás idejét. A csökkenő születésszámokban természetesen nagy 
szerepe volt a modern fogamzásgátló eszközök térnyerésének is.

Ezek az elemek együttesen gyorsították fel a demográfiai átmenetet a magas születés-
szám – magas mortalitás modelljétől az alacsony születésszám – alacsony mortalitás felé, 
ami kéz a kézben járt az átlagéletkor jelentős növekedésével. A folyamatban Európa járt 
az élen, ahol az 1850–1900 közötti időszak volt a csúcspont éves szinten 0,71%-os  bővüléssel, 
ami aztán 1950-re  jelentősen csökkent,14 napjainkban pedig elérte azt a szintet, hogy a kon-
tinensen – Törökországot leszámítva – nincs olyan ország, amelynek termékenységi rátája 
elérné a reprodukcióhoz szükséges szintet – az esetenkénti növekedés egyetlen oka a migrá-
ció.15 De a többi földrész is követi az öreg kontinens folyamatait, csupán némi eltolódással.

Az egyetlen kivételt a sorban Afrika jelenti. Mint említettük, 2050-re  a kontinens és az el-
hanyagolható jelentőségű Óceánia kivételével minden nagy régió növekedése meg fog állni. 
A 2100-ig  prognosztizált 4 milliárdos népességtöbblet háromnegyedét Afrika fogja adni.16

Annak fő oka, hogy a fekete földrészt még alig érintette meg a demográfiai átmenet, 
a történelmi körülményekben keresendő. A kontinens csupán a 19. század közepén-végén 
kapcsolódott be a kapitalista világrendszerbe – a legkésőbb az összes fontos szereplő közül. 
Ennek köszönhetően az egyes jelenségek jelentős eltolódással jelentkeztek Afrikában. Ké-
sőbb kezdődött meg az egészségügy forradalma, a mezőgazdaság fejlődése, az iparosítás. 
Ennek ellenére a földrész megdöbbentő sebességgel kapcsolódott be a demográfiai átme-
netbe: 1900 és 2010 között a kontinens lakóinak száma a becsült 90–140 millióról 1 milli-
árdra nőtt, amivel a történelem legnagyobb arányú népességrobbanásának lehetünk tanúi.

Afrika számára komoly kihívást jelentett, hogy a termékenységi ráták eleve magasak 
voltak, ami megfelelő hátteret nyújtott az exponenciális növekedéshez. Ráadásul azok a té-
nyezők, amelyek más térségekben hozzájárultak a demográfiai átmenet viszonylag gyors 
lefolyásához, Afrikában nem vagy csak csigalassúsággal jelentkeztek és jelentkeznek mind 
a mai napig.

Visszautalva az európai folyamatokra, a mortalitási mutatókat Afrikában is jelentősen 
javította az egészségügy fejlődése, a védőoltások elterjedése, illetve az élelmiszerekhez való 
stabilabb hozzájutás. Azok az elemek viszont, amelyek az első évtizedek után mérsékelhetnék 
a túlnépesedést, itt nem vagy csak nagyon lassan jelentkeztek. Az ázsiai országok esetében 

13 Guengant–May 2013, 225–226.
14 Haines 2001.
15 UN 2015, 4.
16 UN 2015, 1.
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az iparosodás – esetenként karöltve az állami beavatkozással – pár generáció után magával 
hozta a gyerekvállalási kedv csökkenését. A fekete földrész tragédiáját épp az adja, hogy 
iparosodása még a dekolonizáció időszakában is gyerekcipőben járt. A múlt század 60–80-as  
éveiben ugyan komoly előrelépés történt ezen a területen, de a világgazdasági szereposztás, 
a politikai instabilitás és olyan nem várt események, mint az olajárrobbanás jelentősen 
visszavetették a folyamatot. Ennek következtében ma már egyértelműen inkább a kontinens 
dezindusztrializációjáról beszélhetünk. 1980 és 2008 között az ipari szektor részesedése Af-
rika GDP-jében nemhogy nőtt volna, hanem 12-ről 11%-ra  esett vissza. Az ipar a kontinens 
munkaerejének mindössze 6%-át foglalkoztatja – hasonlóan az 1980-as  évekhez. Ázsiában 
ez az arány 11%-ról 16%-ra  változott. A hiányos infrastruktúra, a korrupció, a képzetlen 
munkaerő nem csábítja a befektetőket: nem véletlen, hogy például a kínai vállalatok zöme 
nem Afrikába, hanem Bangladesbe vagy Vietnámba telepíti ki feldolgozótevékenységét.17

Az iparosodás előtt komoly akadályt jelent, hogy az óriási nyersanyaggazdagság nem 
ösztönzi a helyi elitet arra, hogy diverzifikálja a gazdaságot, hiszen első ránézésre így is 
szép eredményeket érnek el a növekedés terén. Ugyanakkor több szerző is rámutat arra, 
hogy Afrika az alapvetően nyersanyagexportra berendezkedett gazdaságaival, érdemi fel-
dolgozóipar nélkül a látszólag impozáns GDP-mutatók ellenére is saját jövőjét vesztegeti el.18

Iparosodás nélkül az afrikai országok zöme továbbra sem lépett be az indusztriális 
korszakba: a kontinens lakosságának felét továbbra is a mezőgazdaságban foglalkoztat-
ják, miközben az a földrész GDP-jének mindössze 15%-át állítja elő.19 Ennek egyenes ági 
következménye, hogy Afrikában sem a szociális rendszerben, sem a nők helyzetében nem 
következett be áttörő változás: az állam nem képes elegendő adót beszedni ahhoz, hogy mű-
ködtesse a nyugdíjrendszert és az egészségbiztosítást. Még azokban az államokban is, ahol 
erre érdemi kísérletek történtek, az eredmények – összehasonlítva a valóban erős szociális 
hálót működtető országokkal – meglehetősen szerények: a szerző kenyai interjúi azt mutatják, 
hogy a nyugdíjasok nagyjából egy–másfél évnyi fizetésüknek megfelelő pénzt kapnak egy 
összegben; további megélhetésükről saját maguknak és családjuknak kell gondoskodniuk.20

A kontinensen belül a később vizsgálandó regionális különbségek mellett a nagyvárosok 
és a vidék viszonylatában érhetők tetten a legnagyobb ellentétek, amelyek az adott országo-
kon belül is hatalmas eltérést mutatnak. Az etióp fővárosban például a termékenységi ráta 
a fejlett világ felé közelít, a nők zöme nem vállal kettőnél több gyereket, miközben vidé-
ken hat–hét az átlag.21 Nairobiban a szerző számos emberrel beszélgetett a taxisofőröktől 
kezdve a felső középosztály tagjaiig, és döntő többségében azt látta, hogy három, kettő, sőt 
egyetlen gyereket vállalnak. A kérdésre, hogy miért, ugyanaz volt a válasz, mint a fejlett 
világban: sokba kerül a megélhetés, a gyerekek taníttatása, illetve az orvosi költségek.22 
Ezzel szemben vidéken továbbra is az öt–nyolc gyerek a gyakori (2010–15 között 4,44 élve 
születés/nő volt az országos átlag).23

17 Industrialisation in Africa. More a Marathon than a Sprint 2015.
18 Taylor 2014.
19 OECD–FAO 2016, 60.
20 Kenyai interjúk, 2015. október és 2017. január.
21 African Demography. The Young Continent 2015.
22 Interjúk Nairobiban, 2014. január, 2015. október, 2017. január.
23 UN 2015, 44.
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Az, hogy a városokban – még az olyan, a globalizációtól egyelőre csak kismértékben 
megérintett központokban, mint Addisz-Abeba – megfigyelhető ez a trend, némi remény-
kedésre ad okot. A modern fogamzásgátló eszközök jóval gyorsabban terjednek a váro-
sokban, mint vidéken, ráadásul a használatukat is – amely sok esetben tabutéma – jobban 
el lehet rejteni a szomszédok árgus tekintete elől. Ugyanakkor az ENSZ 2004-es, 2010-es  
és 2015-ös  becslései közti hatalmas különbségek – az első még csak 2,3 milliárd lakossal 
számolt a kontinensen 2100-ra, a hat évvel későbbi már 3,5 milliárddal, míg a legutóbbi 
4,4 milliárddal24 – éppen abból fakadnak, hogy a modern fogamzásgátló eszközök a vártnál 
lassabban terjednek a kontinensen. Ahogy a Guengant és May szerzőpáros rámutat, miközben 
például Ázsiában ezek használata a lakosság körében meghaladja a 60%-ot, addig Afriká-
ban – különösen a szubszaharai térség államaiban – ez az arány alig 20% körüli.25 Amíg 
ebben nem lesz változás, nem várható áttörés a népesedési folyamatokban. Az elmúlt évek 
példái azt mutatták, hogy érdemi és gyors előrelépés csak azokban az országokban történt 
(Ruanda, Etiópia), ahol a kormányzat átfogó programokat indított a probléma orvoslására. 
Utóbbi esetében például a 2000-es  évek eleji 6%-ról 2015-re   40%-ra  nőtt a modern fogam-
zásgátló eszközöket alkalmazó nők aránya, nagyban köszönhetően a központi kormányzat 
erőfeszítéseinek. Addisz-Abeba emellett óriási hangsúlyt fektetett a felvilágosító kampá-
nyokra: közel 38 ezer szociális munkás járja az országot (vagyis minden 2500 lakosra jut 
egy), akik elsődleges feladata a modern családtervezés propagálása. A résztvevők általában 
kötetlen körülmények között, egy-egy kávé vagy tea mellett ülve, közvetlen hangnemben 
beszélgetnek a települések, közösségek asszonyaival (a népesedési folyamatok irányítása 
a kontinensen egyértelműen a nők kezében van), ami azért is fontos, mert a szex tabutémának 
számít a legtöbb helyi kultúrában.26 Nem véletlen, hogy az etióp termékenységi mutatók 
az 1990–1995 közötti 7,09-es  arányról 2010–2015-re  4,59-re  estek vissza.27 Ruanda esetében 
a termékenységi ráta a hasonló időszakban 6,55-ről 4,05-re  mérséklődött, míg például az ál-
lami beavatkozást nélkülöző Niger esetében 7,74-ről mindössze 7,63-ra, Angolában 7,15-ről 
6,2-re, Szomáliában 7,53-ról 6,61-re, Kenyában 5,57-ről 4,44-re  változott.28 Vagyis lassú 
mérséklődés még a modernizációs folyamatban hátul kullogók esetében is megfigyelhető, 
de ennek tempója túlságosan lassú, és alig tér el azon afrikai sikertörténetek (Kenya, An-
gola) tempójától, amelyek a gazdasági fellendülés mellett nem foglalkoznak céltudatosan 
a népességszabályozás kérdésével.

A népesedés üteme kapcsán még legalább három elemre fel kell hívnunk a figyelmet. 
Az egyik Thomas Malthus híres elméletéhez kapcsolódik, amelynek némi leegyszerűsí-
téssel az a lényege, hogy mivel a mezőgazdasági termelés növekedésének üteme legfeljebb 
számtani, míg a népességé mértani, a rendszerbe kódolva vannak a katasztrófák: az embe-
riség időről időre eléri az élőhely adott technikai színvonalon garantált eltartóképességét. 
Ilyenkor a népességfölösleget háborúk, éhínségek, járványok pusztítják és fölözik le, utat 
engedve aztán a további fejlődésnek, szerencsés esetben pedig a technikai újításoknak.29

24 UN 2011, 2.; African Demography. The Young Continent 2015.
25 Guengant–May 2013, 216.; 229.
26 African Demography. The Young Continent 2015.
27 UN 2015, 39.
28 UN 2015, 38–41.
29 Lásd: Malthus 1798.
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Malthus elméletét, amely sokáig meghatározó volt a demográfiai folyamatokról való 
gondolkodásban, számos kritika után a globalizáció végleg aláásta. A mezőgazdaság zöld-
forradalmának és a szállítási szektor soha nem látott bővülésének köszönhetően a globális 
élelmiszer-termelés mindeddig képes volt lépést tartani az emberiség lélekszám-növeke-
désével. Az éhínségek oka tehát nem termelési, hanem elosztási probléma.30 Ráadásul ezt 
is kellő óvatossággal kell kezelnünk. Az elmúlt évtizedek példái ugyanis azt mutatják, 
hogy a népességrobbanás épp azokban az országokban a legdinamikusabb, ahol a malt-
husi elveknek a leginkább kellene fékezniük a növekedést. Ahogy Kaiser Ferenc 2011-es  
tanulmányában rámutat, „a nyomor, a belháborúk és a kilátástalanság hihetetlen módon 
képes megnövelni egy ország népességreprodukáló képességét”.31 Kaiser bemutatja – még 
a 2010-es  ENSZ-tanulmány alapján – Szudán, Szomália, Afganisztán és Haiti mutatóit, 
amelyek megdöbbentőek: 1950-ben  Afganisztánnak 8,2 millió lakosa volt, ami a puccsok, 
ellenpuccsok, a szovjet megszállás, a polgárháború és az amerikai megszállás ellenére 
– amelyek együttesen milliók életét követelték – 2010-re  29 millióra nőtt, 2050-re  pedig 
ez a szám várhatóan 64 millióra emelkedik. Ez 100 év alatt 780%-os  növekedés. A két 
Szudán lakossága hasonló időszakban – a lassan 3 millió áldozatot követelő polgárhábo-
rús állapotok ellenére – 8 millióról 97 millióra gyarapodhat, Haitié 3,1-ről 13,4 millióra.32 
Szomália esetében ez a szám az 1990-es  évek éhínsége, polgárháborúja, majd a folytatódó 
belharcok és a 2011-es  újabb nagy éhínség ellenére – csak az utóbbi 260 ezer ember életébe 
került – 2,26 millióról  2011-re  9,5 millióra nőtt, 2050-re  pedig 28 millió (!) szomálival szá-
molt az ENSZ. A 2015-ös  új adatok csak Afganisztán esetében mutatnak érdemi csökkenést 
(56 millió), Haiti (14,1 millió) és Szomália (27 millió) esetében lényegében maradtak a muta-
tók, a két Szudán viszont intenzívebben fog gyarapodni a vártnál (106 millió).33 Ennek oka 
részben abban keresendő, hogy a menekülttáborok „egyfajta népességmultiplikátorokként 
működnek. A többé-kevésbé ingyen és általában kiszámíthatóan érkező élelmiszer, vala-
mint a táborok – nem az európai viszonyokhoz, hanem a menekültek szülőföldjéhez ké-
pest – nagyobb biztonsága egyértelműen népességrobbanáshoz vezet”.34 Mindez különösen 
igaz Afrikára, ahol a polgárháborús viszonyok ellenére épp a legelmaradottabb régiókban 
a legmagasabbak a termékenységi mutatók.

Az afrikai népesedést befolyásoló tényezők szempontjából nem feledkezhetünk meg 
a nagy járványokról sem. Ezek közül elsősorban az AIDS-et szokták kiemelni, amely a ko-
rábbi várakozásokkal ellentétben – köszönhetően az antiretrovirális gyógyszerek terjedésé-
nek – jóval kevesebb áldozatot követel. De nem feledkezhetünk meg azokról az NGO-król 
sem, amelyek például a malária, a kanyaró vagy a hepatitis B elleni küzdelemben emberek 
tízmillióinak életét mentették meg a védőoltásoknak és a gyógyszeres kezeléseknek kö-
szönhetően. Csak a Melinda és Bill Gates által létrehozott alapítvány 2007 és 2012 között 
6 millió ember életét mentette meg, zömében az afrikai kontinensen.35 Bár egyes kritikusok 
részéről felmerülhet a kérdés, hogy mennyire tekinthető „öngyilkosnak” ez a segélyezési 

30 Lásd a kötetben Nsosso Espérance írását.
31 Kaiser 2011, 27–36.; 32.
32 Kaiser 2011, 32.
33 UN 2015,18–22.
34 Kaiser 2011, 30.
35 Yarrow 2012.
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gyakorlat,36 amely valóban komoly morális dilemmákat vet fel, hatásai kétségtelenül ki-
mutathatók a földrész demográfiai folyamataiban.

Végül, de nem utolsósorban meg kell említenünk azokat a kulturális sajátosságokat, 
amelyek szintén lassítják a demográfiai átmenetet. Afrikában a nagycsalád továbbra is 
a jólét, az erő és az isteni áldás szimbóluma, így sok esetben még a tehetős családok is, 
akiknek nincs szükségük az utódok gondoskodására, nagyszámú gyereket vállalnak. Szá-
mos helyen a közösségi földek használati jogát is a család mérete alapján határozzák meg, 
így a sokgyerekesek eleve jobb pozícióból indulnak és nagyobb területet kapnak.37 Bár 
komoly viták zajlanak arról, hogy más tényezőkkel szemben – mindenekelőtt a modern 
családtervezés és a fogamzásgátló eszközök elmaradott használata – ezeknek mekkora 
a jelentősége, a hatásuk megkérdőjelezhetetlen. Így miközben általánosan megfigyelhető 
Kaiser Ferenc megállapításának érvényessége, miszerint a jóléti társadalmakban gyorsan 
csökken a gyerekvállalási kedv,38 a különféle kulturális és vallási tényezők lassíthatják 
a folyamatot.39 Bár a kontinens átlagában a leggazdagabb és a legszegényebb 20% között 
szignifikáns különbség figyelhető meg (előbbinél a termékenységi ráta 3,4, míg utóbbinál 
6,4, vagyis háromgyermeknyi), országonként jelentősek az eltérések: Angola, Libéria vagy 
Zambia esetében például ötgyereknyi (!) a különbség, Egyiptom, Burundi vagy Csád eseté-
ben viszont mindössze egy.40 Érdemes persze figyelembe venni, hogy utóbbiak – Egyiptom 
kivételével – a legkevésbé fejlett országok csoportjába tartoznak.

Mindezek az adatok jól mutatják, hogy a kontinens növekedése – a helyenként meg-
figyelhető kedvező trendek ellenére – a következő évtizedekben is folytatódni fog. Ezek 
mintáival, regionális megoszlásával és távlati következményeivel a következő fejezetben 
foglalkozunk.

A kontinens demográfiai zónái

Az általános kép után Guengant és May tanulmánya, valamint a 2015-ös  ENSZ-becslések 
alapján érdemes megvizsgálni a kontinens demográfiai folyamatainak regionális eloszlását 
és számszerűsíthető trendjeit.

A szerzőpáros – mint korábban utaltunk rá – az egy nőre eső négy élve születést hasz-
nálta vízválasztónak a demográfiai átmenet állapotának érzékeltetésére. Az ez alatti mutatót 
úgy értelmezték, hogy a demográfiai átmenet lezajlott vagy közel van a befejeződéshez. Bár 
a magas számok és egyes adatok miatt ez a metodológia megkérdőjelezhető, egyelőre fogad-
juk el kiindulópontnak. Ennek alapján az ENSZ adataira támaszkodva a kontinens 14 állama 
és lakosságának 22%-a  tartozik ebbe a kategóriába: ezek mind észak-, illetve dél-afrikai 
országok, valamint a kontinenshez sorolt szigetek lakossága. Ezen csoport tagjai általában 
a földrész legfejlettebb és legstabilabb államai, bár vannak kivételek (mint a jelenleg bukott 
állam Líbia). A tisztánlátást zavarja, hogy Guengant és May saját statisztikája szerint viszont, 

36 Kaiser 2011, 35.
37 African Demography. The Young Continent 2015.
38 Kaiser 2011, 34.
39 Guengant – May 2013, 227.
40 Guengant – May 2013, 227–228.
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amely a tanulmány végén található, 16 ország tartozik ebbe a csoportba.41 A négyes termé-
kenységi ráta kiválasztását részben indokolja, hogy az írás adatai alapján ebből 10 állam 
mutatói valójában már 3 alatt vannak, ami már valóban a demográfiai átmenet lezárultára 
utal, további négy értékei pedig 3,5 vagy az alatt helyezkednek el. A 2015-ös  ENSZ-jelentés 
alapján 14 ország tartozott ebbe a kategóriába, tehát nincs szignifikáns eltérés az adatok 
között.42 Ugyanakkor még egyszer hangsúlyoznunk kell, hogy ez a tizenegynéhány állam 
csak afrikai mércével van túl a demográfiai átmeneten: valójában mindössze három van 
közöttük – Tunézia, a Seychelles-szigetek és Mauritius –, ahol a termékenységi ráta elérte 
a 2,1-es  arányt, ami azt jelenti, hogy hosszabb távon már nem nő tovább a lakosságszám.43 
A 2015-ös  ENSZ-adatok szerint pedig mindössze egyetlenegy, az utóbbi csökkent a 2,1-es  
érték alá – vagyis az előző kettő rátái (2,16; 2,33) még enyhe növekedést mutatnak.44

Ezek az országok alapvetően mégis optimizmusra adnak okot, annál is inkább, mert 
az összes többi ország a második nagy kategóriába tartozik, ahol „a demográfiai átmenet 
még messze áll a lezárulástól”.45 Ez azt jelenti, hogy mintegy 40 állam esetében – amelyek 
a kontinens lakosságának háromnegyedét ölelik fel – a népességrobbanás továbbra is tart. 
Ez a csoport sem alkot homogén tömeget. Guengant és May három kategóriát különít el. 
Az elsőbe az a 15 ország tartozik (a kontinens lakosságának 22%-a), amelyek esetében leg-
alább már látszik a mérséklődés: ezek termékenységi rátája 4 és 5 közé esik. Ezek zömében 
tengerparti országok, illetve olyan, tengeri kijárattal nem rendelkező államok, amelyeknek 
jobban sikerült bekapcsolódniuk a globalizáció folyamatába. Ennek hatásai már jól látsza-
nak a városi lakosság termékenységi rátáján, a vidéki területeket azonban még nem érte el 
a mérséklődés. Ebben a csoportban találjuk Etiópiát, Kenyát, Sierra Leonét, Ruandát vagy 
Ghánát. Némi leegyszerűsítéssel azt mondhatjuk, hogy itt már „látszik a fény az alagút vé-
gén”. Érdemes azt is kiemelnünk, hogy itt találhatók azok az államok, amelyek az utóbbi 
években nagy hangsúlyt fektettek a családtervezésre.

A második kategóriába tartoznak a lassú és rendszertelen átmenetet mutató entitá-
sok. Az itt található 16 ország esetében – amelyek a kontinens lakosságának 37%-át kép-
viselik – a termékenységi ráta öt és hat közé esik. Ezek egy része is parti ország. Közös 
jellemzőjük, hogy nem látszik politikai akarat a születésszám-szabályozásra, a jelenség 
nincs tematizálva vagy egyenesen tiltott az adott államokban. Itt találjuk Afrika legnagyobb 
gazdaságát (és legnépesebb országát), Nigériát, illetve Tanzániát, Kamerunt, Szudánt vagy 
Szenegált.

A harmadik csoportba tartozik a földrész azon kilenc állama 19%-os  népességaránnyal, 
ahol a demográfiai átmenet még javában a népességrobbanás fázisánál tart. Ezen orszá-
gok – Burkina Faso, Zambia, Szomália, Uganda, Niger, a Kongói Demokratikus Köztársaság, 
Csád, Mali vagy Burundi – termékenységi rátája jelenleg is hat fölött van.46 Kaiser Ferenc 
eszmefuttatására visszautalva elgondolkodtató, hogy ezek közül háromban jelenleg is in-
tenzív fegyveres konfliktus zajlik, illetve négy érintett különféle politikai feszültségben, 
kisebb intenzitású felkelésben.

41 Guengant – May 2013, 262–265.
42 UN 2015, 38–42.
43 Guengant – May 2013, 235.
44 UN 2015, 38–42.
45 Guengant – May 2013, 225.
46 Guengant – May 2013, 225–226.
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Mindezt összegezve tehát a közeljövő kilátásai mérsékelt optimizmusra adnak okot. 
A kontinens lakosságának 78%-a  él a demográfiai átmenet első fázisában, ebből 56% ese-
tében pedig még javában tart a dinamikus népességszám-bővülés.

Ráadásul egyes példák arra intenek, hogy a folyamat linearitásával kapcsolatban is 
óvatosnak kell lennünk. Az egyik legdrámaibb eset Egyiptomé, ahol az elmúlt években a fo-
lyamat nemcsak, hogy leállt, hanem egyenesen visszafordult (2005–2010: 2,98; 2010–2015: 
3,38).47 A szerző 2016. októberi egyiptomi útja során többen is felhívták a figyelmet arra, 
hogy a korábbi fejlődéssel szemben jelentős mértékben nyertek teret a konzervatív nézetek, 
ami nem teszi lehetővé a modern családtervezési és fogamzásgátló eszközök államilag pro-
pagált terjesztését. Ennek köszönhetően 2015-ben  Egyiptom a világ 9. legdinamikusabban 
növekvő lélekszámú országa volt, és 2050-ben  is az lesz.48 Mindez azt jelenti, hogy évente 
jelenleg csaknem 2 millió fővel nő (!) a népessége.49

A lineáris csökkenésbe – amellyel az ENSZ előrejelzései alapvetően számolnak – ve-
tett bizalom veszélyeire Guengant és May is rámutat. Elemzésükből kiviláglik, hogy ezen 
a téren is nagy eltérés mutatkozik a kontinens államaiban. Igazodva a világtrendhez, néhány 
ország – mint a Dél-afrikai Köztársaság vagy Tunézia – az 1960-as  években már megkezdte 
a demográfiai átmenetet, és 2005–2010-re  az nagyjából be is fejeződött, miközben a ter-
mékenységi ráta 5–6-ról 1,5–3-ra  csökkent. Más országok – Líbia, Algéria – csak később, 
az 1980-as  években kapcsolódtak be a folyamatba, de az gyorsabb is volt a vártnál: 1975–1980 
között a líbiai termékenységi mutató még 7,67-en állt, az algériai 7,18-on, a 2010–2015-ös  
periódusra aztán 2,53-ra, illetve 2,93-ra  csökkent.50

A termékenységi ráta hanyatlása azonban sok országban lelassult vagy egyenesen 
megállt. Az 1970-es, 1980-as  években Szenegálban, Togóban, Kenyában vagy Elefánt-
csontparton megindult a látványos csökkenés, hogy aztán az ezredforduló tájékára átadja 
a helyét a stagnálásnak vagy a jóval mérsékeltebb fogyásnak. A korábban már említett 
Niger, Csád vagy Mali esetében pedig az elmúlt fél évszázad nem hozott érdemi változást: 
ezen országok 1975–1980 közötti mutatói (7,63; 6,87; 7,15) és a 2015-ös  adatok (7,63; 6,31; 
6,35) között nincs vagy alig megfigyelhető a különbség.51

A késlekedő termékenységiráta-csökkenés következményei

Az előbbiekben felsorolt adatok és trendek alapján komoly kérdések merülnek fel a kontinens 
jövőjét illetően, amelyekre sürgősen választ kell találnunk. Az első arra a jövőre vonatko-
zik, amely már megkezdődött, és lényegében megváltoztathatatlan – annak a generáció-
nak a gyermekeire, akik már megszülettek, illetve azon középkorú népességére, akiknek 
zöme már meg fogja érni az öregkort, és tartós ellátásra fog szorulni. A másik kérdéskörbe 
az a jövő tartozik, amelynek polgárai még nem születtek meg, de a jelenlegi mutatók tükrében 
hamarosan meg fognak, méghozzá a demográfiai átmenet első fázisának számait követve.

47 UN 2015, 39.
48 UN 2015, 25.
49 Interjúk diplomatákkal és egyiptomi közszolgákkal, Kairó, 2016. október.
50 UN 2015, 38–40.
51 Guengant – May 2013, 227.
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Először foglalkozzunk az első témával! Különféle becslések és statisztikák alapján 
a földrész lakosságának 40–45%-a  15 év alatti,52 több mint fele 18 év alatti. A medián 
életkor – vagyis ami alatt a lakosság 50%-a  található – a kontinens egészén 20 év alatti, 
és a Föld 10 legfiatalabb korú lakosságával bíró állama kivétel nélkül afrikai: Nigerben 
a medián életkor 14,8 év, Ugandában 15,9, de még a tizedik helyezett Burkina Faso esetében 
is csak 17 év.53 Még az olyan, a demográfiai átmenet szempontjából sikeresebb országok is, 
mint Egyiptom, Algéria vagy a Dél-afrikai köztársaság, nagyon fiatalok (24,7; 27,6; 25,7).54 
Nem véletlenül szokták emlegetni a szakemberek, hogy Afrika a legfiatalabb kontinens.

Bár az optimista nyilatkozatok szerint ez óriási munkaerő-potenciált jelent a földrész 
számára rengeteg innovációval, vállalkozó szellemmel és humán tőkével, a realistább elem-
zések inkább más következményekre helyezik a hangsúlyt. Először is – bármily meglepő 
is ezt hallani – a nagyszámú fiatal eltartott miatt jelenleg az afrikai országok rendelkeznek 
a legnagyobb arányú függőségi rátával az egész világon. 2010-ben  ez 119 eltartottat jelentett 
100 főre vetítve a 20–64 éves korosztályban a földrész egészének viszonylatában, és  129-et, 
ha csak a szubszaharai térséget vizsgáljuk. Kelet-Ázsiában ez a szám alig 56, Európában 
60, Észak-Amerikában 66 volt. 2050-re  középvariánson számolva ez az adat Afrika kap-
csán még mindig 87 lesz.55 Vagyis a földrész felnőtt lakosságának munkája egyelőre nem 
elsősorban saját gyarapodását fogja szolgálni, hanem a nagyszámú eltartott népesség meg-
élhetését. Ráadásul ezen a területen a munkaképes korosztály már ma is kettős nyomás 
alá kerül. Az eltartottak eddig elsősorban a fiatalok nagy tömegét jelentették, de a javuló 
életkörülmények, a fejlődő egészségügy következtében Afrika legtöbb országában is nő 
az átlagéletkor, így szélesedik az a csoport, amelynek tagjai kikerülve a munkaerőpiacról 
öregkori ellátásra szorulnak. A nyugdíjrendszer fejletlenségéről a korábbiakban már szól-
tunk, így a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az idősödő szülők ellátása gyermekeikre hárul. 
Guengant és May tanulmánya alapján az észak-afrikai országokban a 65 év felettiek aránya 
2050-re  meg fogja közelíteni a fejlett világ mutatóit 12–16%-os  aránnyal. A dél-afrikai 
régióban ez az arány – köszönhetően az AIDS pusztításának – alacsonyabb lesz (8–11%), 
a másik három nagy régióban (Kelet-, Nyugat- és Közép-Afrika) pedig továbbra is csak 
4–6%. Ez így nem tűnik túlságosan elrettentőnek, a kép azonban azonnal megváltozik, ha 
abszolút számokat teszünk hozzá. Ez azt fogja jelenteni, hogy 40 év alatt a négyszeresére, 
35,8 millióról 143,7 millióra nő a földrészen a 65 év felettiek száma.56 Az ENSZ becslései is 
azt mutatják, hogy a 60 év felettiek aránya a kontinensen 5%-ról 2050-re  9%-ra  fog emel-
kedni.57 Vagyis miközben számos országban nem vagy alig csökkennek a termékenységi 
mutatók – az eltartandó gyerekek száma –, addig az idősebb korosztály rétege szélesedni 
fog, fokozott terhet rakva a munkavállalókra.

A nagyarányú fiatal népesség nem csupán szülei számára jelent majd kihívást, hanem 
a foglalkoztatás szempontjából is. A Nemzetközi Valutaalap becslései szerint 2010 és 2035 
között 450 millió új szereplő jelenik majd meg a kontinens munkaerőpiacán.58 Ma még 

52 How Will a Population Boom Change Africa? 2015.
53 UN 2015, 30.
54 UN 2015, 33–35.
55 Guengant – May 2013, 257–258.
56 Guengant – May 2013, 255–256.
57 UN 2015, 9.
58 Biedermann 2015, 7.
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nehéz elképzelni, hogyha a kontinensen 2000 és 2015 között 53 millió új munkahelyet si-
került létrehozni, akkor a 2035-ig  fennmaradó 20 év elegendő lesz a maradék 400 millió 
megteremtésére. A bevezetőben már idéztük Guengant és May adatait, amelyek szerint a 20 
és 64 év közöttiek száma 2030-ig  a 2010-es  466 millióról 774 millióra fog nőni, 2050-ig  
pedig minimum megduplázódik, de inkább megháromszorozódik. 2050-re  az optimistább 
becslések szerint ez 1,097 milliárd főt, a pesszimistább becslések szerint viszont 1,249 mil-
liárd embert jelent majd, a 2010-es  érték 2,4–2,7-szeresét.59 Vagyis arányaiban ismét nincs 
eltérés az adatok között. Ráadásul ismételten hangsúlyoznunk kell, hogy ez nem a jövő, 
hanem már a jelen: azok a fiatalok, akik 2030-ig  meg fognak jelenni a munkaerőpiacon, már 
megszülettek. Így számukra az egyetlen remény a kontinens gazdasági fejlődése és formá-
lis szektorainak bővülése lesz: ez különösen égető probléma, hiszen az Afrikai Fejlesztési 
Bank becslései alapján 2012-ben  a 30 év alatti munkaképes afrikai férfiak 25%-a, a nők alig 
10%-a  tudott elhelyezkedni a gazdaság formális szektoraiban.60 Márpedig a munka nélküli 
fiatalok tömegei komoly destabilizációs kockázatot hordoznak magukban. Ahogy a szerző 
egy korábbi írásában már kifejtette, Etiópia vagy Ruanda lakosságának zöme, mivel medián 
életkora nem éri el a 20 évet, semmiféle közvetlen tapasztalattal nem rendelkezik az 1991 előtti 
polgárháború pusztításáról vagy az 1994-es  népirtásról, ami azt is jelenti, hogy – szemben 
a szemtanúk és túlélők generációjával – ezek nem jelentenek számukra olyan erős vissza-
tartó erőt, mint az azokat átélt szüleik számára.61 Adott helyzetben tehát – és ennek tanúi 
lehettünk a 2016-os  etiópiai zavargások során62 – sokkal könnyebben nyúlnak radikálisabb 
eszközökhöz céljaik elérése érdekében. Nem beszélve arról, hogy ezek a tényezők még po-
litikai konfliktusok nélkül is erősítik a kontinens belső és külső migrációját.63

Mindezek alapján ezen sorok írója is azok táborát erősíti, akik szerint átfogó fellépés 
szükséges az afrikai demográfiai folyamatok mérséklésére és az átmenet minél előbbi be-
fejezésére. Ez jelen ismereteink szerint nem képzelhető el fokozott állami szerepvállalás 
és ebbe becsatornázott külső szerepvállalás nélkül még ott sem, ahol a folyamat egyébként 
már megkezdődött. Egész egyszerűen azért, mert a kontinensnek nincs ideje kivárni a szer-
ves átmenetet. Addigra túl sok ember lesz a földrészen, amelynek gazdasági növekedése 
nem képes ezzel lépést tartani – és akkor még nem beszéltünk a politikai instabilitásról, 
a fegyveres konfliktusokról, amelyekben a túlnépesedés is nyilvánvaló szerepet játszik. 
A modern családtervezés költségeiről, metódusáról megoszlanak a vélemények, illetve pró 
és kontra argumentumok egyaránt elhangzanak ezekkel kapcsolatban. A sikeres minták, 
mint Etiópia vagy Ruanda esetében felmerülnek a vádak, hogy ezeket autoriter rezsimek 
működtetik; hogy milyen jogon szóljon bele az állam – és a külföldi szereplők – az egyének 
életébe, az egyházi ellenállásról és a kulturális szokásokról nem is beszélve. Fontos azon-
ban szem előtt tartanunk, hogy az afrikai modellek mellőzik a kínai gyakorlat kényszerítő, 
szankciókat tartalmazó jellegét. Ezek valóban felvilágosító kampányok, amelyek alapve-
tően azt teszik lehetővé, hogy az egyének szembesüljenek azzal, hogy van választásuk. 
Az információ megosztása és a jelenségről való nyílt beszéd mellett alapvető fontosságú 

59 Guengant – May 2013, 215–216., 252.
60 African Demography. The Dividend is Delayed 2014.
61 Marsai 2016, 9.
62 What is Behind Ethiopia’s Wave of Protests? 2016.
63 A népességnövekedés gazdasági hatásairól lásd Pásztor 2017, 35–56. A migrációról és hatásairól lásd még 

Búr–Tarrósy 2011.
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az anyagi támogatás, a legtöbb afrikainak ugyanis nincs fölösleges forrása a fogamzásgátló 
tabletták, óvszerek beszerzésére. Ez az a terület, ahol a külföldi szervezetek segíthetnek. 
Ráadásul egyes számítások szerint a modern családtervezés nem is olyan drága. Az ame-
rikai Guttmacher Institute számításai alapján az, hogy a kontinens 15 és 49 év közötti női 
népessége fogamzásgátlókhoz jusson, mindössze évi 1,5 milliárd USD-be kerülne.64 Érde-
mes megjegyeznünk, hogy 2016-ban  a kontinens 49,95 milliárd USD-nyi közvetlen segélyt 
kapott,65 és bár nyilván ezeket is fontos projektekben használtak fel, aligha látszik égetőbb 
kihívás Afrika – és szomszédai, mindenekelőtt Európa – számára, mint népesedési folya-
matainak kordában tartása. Természetesen minden hasonló becslést kellő óvatossággal kell 
kezelnünk: a szerzőnek Biedermann Zsuzsánna botswanai kutatóútja után számolt be arról, 
hogy a felvilágosító kampányokra költött hatalmas összegek ellenére azok hatékonysága 
erősen megkérdőjelezhető. A korábban említett pozitív példák összességében mégis azt 
mutatják, hogy leginkább az államilag támogatott születésszabályozás segítheti elő a de-
mográfiai átmenet gyorsabb lefolyását.

Az afrikai kontinens jövőjével kapcsolatban rengeteg a nyitott kérdés, és ezek szinte 
mindegyikében szerepet játszik a népesedés kérdése. Annak érdekében, hogy ez ne csupán 
átok, hanem valóban lehetőség is legyen a földrész számára, elengedhetetlen egy széles 
körű, átgondolt cselekvési terv, amely a demográfiai robbanás mérséklése mellett a már 
elkerülhetetlen realitásokkal – a munkaképes korosztály, illetve a 60 év feletti réteg növe-
kedésével – is számol. A legtöbb afrikai ország az oktatás és az egészségügy fejlesztésével, 
illetve a kezdetleges nyugdíjrendszer megteremtésével már konkrét lépéseket tett a megoldás 
felé.66 Ennél azonban több kell, gyorsabban és hatékonyabban, ami elképzelhetetlen a helyi 
és külföldi szereplők összefogása nélkül. Bár ez már évtizedek óta létezik, ugyanaz a prob-
léma vele, mint a lokális kezdeményezésekkel: sok a duplikáció és az átfedés, nem a leg-
fontosabb területekre koncentrálnak, a projektek elaprózódnak – vagyis összességében nem 
elég hatékonyak. Nem véletlen, hogy egyesek alapjaiban kérdőjelezik meg a külső szerep-
vállalás értelmét.67 Az elmúlt évtized mégis azt mutatta, hogy a kudarc nem automatikus, 
gondoljunk csak ismét az etióp projektekre, amelyeket részben külső szereplők – például 
a USAID – finanszíroznak.68 Ezek azok az ösvények, amelyeken tovább kell haladni, ame-
lyeket szélesíteni kell, illetve megnyitni a többi szereplő felé is.
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Marsai Viktor

Az államiság problémája az afrikai kontinensen

Absztrakt

Figyelembe véve, hogy a modern állam Afrika jelentős részén nóvumnak számít, a jelenség 
komoly fejlődésen ment keresztül a kontinensen. Az elmúlt évtizedben a legtöbb esetben 
sikerült túllépni az 1990-es  évek állami összeomlásainak sorozatán. Ugyanakkor egyes 
országok továbbra is bukott államoknak számítanak, míg a többség stressztűrő képessége 
meglehetősen korlátozott.

Kulcsszavak: törékeny államok, bukott államok, gyenge államok, államiság, Fragile States 
Index

Abstract

Considering the lack of historical heritage of modern statehood in Africa the phenomenon 
went through significant development in the last decade and most countries could step further 
from the collapses and state failures of the 1990s. Nevertheless, failed and fragile states still 
exist in the continent, while the resilience of most countries have not been strong enough yet.

Keywords: fragile states, failed states, weak states, statehood, Fragile States Index

Az afrikai kontinens legnagyobb kihívása napjainkban – a népességrobbanás mellett – a gyen-
ge államiság problematikája. A jelenség egyáltalán nem új keletű, számos monográfia, 
tanulmány, elemzés jelent meg a témában az elmúlt két és fél évtizedben.1 A hidegháború 
befejezése óta eltelt idő ráadásul arra is lehetőséget adott, hogy a problémát szélesebb 
összefüggésekben, nagyobb perspektívában elemezzük. Mindez elősegíti, hogy ne csak 
a kudarcokra, hanem az eredményekre is koncentráljunk. A probléma természeténél fogva 
azonban nem lehetünk túlzottan optimisták: a modern állam a gyarmatosítás idején jórészt 
idegen test volt a kontinensen. Így meghonosítása nem fog egyik napról a másikra zökkenő-
mentesen lezajlani, ahogy ezt az elmúlt mintegy 100 év is bizonyította – nem is beszélve 
arról a kérdésről, hogy tulajdonképpen milyen modell követése lenne kívánatos. Ezért még 

1 A teljesség igénye nélkül néhány meghatározó munka: Rotberg 2003; Helman–Ratner 1993, 3–20.;  Ghani–
Lockhart 2008; Chandler 2010; Marton 2006.
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akkor is, ha a legkedvezőbb forgatókönyvekkel számolunk, a következő évtizedek nem 
lesznek mentesek a gyenge államiságból eredeztethető kihívásoktól, akár fenyegetésektől, 
amelyek egy része Európa és hazánk felé fog irányulni. Egyes, egyre nagyobb szilárdságot 
mutató, „éltanuló” afrikai szereplők játéktere ugyanakkor jelentősen bővülni fog, és politikai, 
gazdasági befolyásuk túl fog nőni a régión. Hogy a pozitív és negatív jelenségeket együtt 
tudjuk kezelni és értelmezni, röviden érdemes bemutatni azokat a társadalmi, kulturális 
és történelmi előzményeket, amelyek az afrikai államok válságához vezettek – vagy pesz-
szimistább megközelítésben, már a kezdet kezdetén lehetetlenné tették az általuk kitűzött 
célok, minták megvalósítását.

A történelmi háttér – a gyarmatosítás következményei

A kontinensen található gyenge államok vizsgálata gyakran a Fragile (törékeny) – koráb-
ban Failed (bukott) – States Indexből (FSI) indul ki. Ez kézenfekvő megoldásnak tűnhet, 
hiszen jól szemlélteti a helyzetet: elég egyetlen pillantást vetnünk az FSI táblázataira és tér-
képeire, hogy lássuk, Afrika mélyen érintett a problémában. A legrosszabb kategóriákba 
(High Alert, illetve Very High Alert) került 16 ország közül, amelyek – bár ezt nem illik 
kimondani – megfelelnek a bukott államoknak, 10 afrikai.2

Sajnos azonban az Index nem ad magyarázatot arra, hogy miért ilyen rossz a fekete 
kontinens országainak helyzete. Sőt mint látni fogjuk, más kérdésekre sem, ami miatt gya-
koriak az FSI-vel kapcsolatos kritikák. Ezekről a későbbiekben még szólunk, most azonban 
fontos, hogy továbblépve a szomorú gyakorlaton, amely sok esetben leragad az elmúlt évek 
vizsgálatánál, nagyobb összefüggésben megértsük, miért is alakult így a kontinens helyzete.

A 19. századi Afrikára – különösen annak szubszaharai részére – sokan úgy tekintettek, 
mint az államok nélküli kontinensre. Bár ez csak komoly megkötésekkel igaz – különösen 
az északi területek, Nyugat-Afrika vagy Etiópia esetében –, összességében mégis meg-
állapítható, hogy a földrész jelentős részén az erős központi hatalom gyakorlata vagy nem 
vert gyökeret, vagy a gyarmatosítás korszakára kikopott a közös történeti tudatból. A kon-
tinens lakosságának egy része faluközösségekben, transzhumáló vagy nomád törzsekben 
élt, akik mindennapjait a helyi viszonyok határozták meg, nem pedig egy tőlük több száz, 
sőt ezer kilométerre székelő főváros uralkodója és bürokratái. Ez a megosztottság vissza-
vezethető volt a kontinens nyelvi-etnikai sokszínűségére csakúgy, mint földrajzi és klima-
tikus okokra: a hatalmas kiterjedésű esőerdők, a tagolt hegyvidékek vagy a gyéren lakott 
félsivatagos, szavannás területek nem kedveztek az erős államalakulatok kiépülésének. 
Ezt még az egyik legjobban szervezett térség, az Etióp-magasföld története is jól mutatja, 
amelynek népei csaknem 2000 éven át küzdöttek azért, hogy egységes államalakulatot 
hozzanak létre, miközben a centrifugális erők, a járhatatlan hágók és a távolságok újra 
és újra aláásták az egyes integrációs törekvéseket.3 Nem járunk messze a valóságtól, ha 
azt állítjuk, hogy Afrika népeinek a mindennapi élethez, a túléléshez hosszú ideig nem 
volt szükségük arra a szervezettségi szintre, amelyet egy erős állam jelentett. A kontinens 
eltartotta lakosságát, amely a gyakran mostoha életkörülmények (betegségek, szárazságot 

2 FFP 2017, 7.
3 Lásd erről: Marcus 2002.
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követő éhínségek) és az archaikus népekre jellemző magas gyermekhalandóság miatt csak 
lassan növekedett. Ráadásul ezt is lefölözte a fokozódó rabszolga-kereskedelem, amelyben 
először az észak-afrikai és az Arab-öböl menti szereplők, majd a 17. század második felétől 
az európaiak jártak élen. Bár az újabb kutatásokon alapuló becslések szerint a korábban 
feltételezettnél jóval kevesebb embert hurcoltak el a kontinensről (nagyjából 10-10 milliót 
az arabok és az európaiak), ezek hatása mégis érződött a kontinens demográfiai folyama-
tain, különösen a 17–19. század során.4

A rabszolga-kereskedelem kapcsán azt is fontos kiemelnünk, hogy az sokáig a part menti 
területekre koncentrálódott, a kontinens belső régióinak felfedezésére egészen a 19. század 
közepéig kellett várni. Ez egyben azt is jelentette, hogy más földrészektől eltérően Afrika 
csak több évszázados lemaradással kapcsolódott be a kapitalista világrendszer működésébe; 
részben ebben gyökerezik máig betöltött periférikus szerepe, amire sokan egyszerűen csak 
a földrész elmaradottságaként hivatkoznak.

Ebben több tényező is szerepet játszott. A kontinenst egyrészt földrajzi viszonyai pre-
desztinálták az elzártságra. Szemben például az Újvilággal, Afrika folyóinak zöme – kö-
szönhetően a nagy kiterjedésű hegyvidékeknek és felföldeknek – nagy esésű, vízesésekkel 
sűrűn szegdelt. Ez – párosulva az úthálózat hiányával – megnehezítette a bejutást a kontinens 
belsejébe. Északról a Szahara szolgált természetes határként, amelynek átszelésére nagyobb 
távolságokban csak Kr. u. 5. századtól, a teve afrikai elterjedésétől vállalkozhattak a keres-
kedők. Afrika zömében tagolatlan partvidéke kevés természetes kikötőt biztosított a beto-
lakodók számára, akik így nehezen vethették meg a lábukat. Az esőerdők, száraz térségek 
kiterjedtsége – a földrész 60%-a  sivatagos vagy száraz terület – nemcsak a helyi lakosság 
lélekszámát korlátozta, de az európaiak kedvét is azok meghódítására.

Egészen a 19. század utolsó harmadáig, a kininhasználat elterjedéséig a másik nagy 
kihívást a betegségek jelentették. A malária, a sárgaláz megtizedelte a kontinensre érkező 
európaiakat: voltak olyan városok, ahol csak minden második európai hivatalnok érte meg 
egyéves jubileumát. Nem csoda, hogy a fekete kontinens mérsékelt érdeklődésnek örven-
dett soraikban.

Meg kell említenünk, hogy a közkeletű vélekedésekkel szemben az európaiak katonai 
fölénye sem volt egyértelmű. A nedves területeken az elöltöltő muskéták gyakran csütörtö-
köt mondtak, és a sűrű erdőségekben a közelről megvívott összecsapásokban eleve csökkent 
hatékonyságuk. Ráadásul a kereskedelem hatására a tűzfegyverek gyorsan terjedtek a helyi 
népek körében is.5 Nem véletlen Búr Gábor megfogalmazása, amely szerint Afrika meg-
hódításához az európaiaknak két nélkülözhetetlen találmányra volt szüksége a 19. század 
végén: a kininre és a géppuskára.6

Végül, de nem utolsósorban meg kell azt is jegyeznünk, hogy az európaiaknak so-
káig fogalmuk sem volt arról a gazdagságról, amellyel a kontinens bírt: az ásványkincsek, 
nyersanyagok, kultúrnövények zöme sokáig rejtve maradt az avatatlan szemek elől – vagy 
olyan költségesnek és veszélyesnek tűnt a kiaknázásuk, hogy nem vállalkoztak rá. Az egyet-
len exportcikk, amellyel a kontinens a 17. századtól bekapcsolódott a modern kapitalista 
világrendszerbe, sajnálatos módon a rabszolga volt, ehhez azonban általában nem kellett 

4 Fage–Tordoff 2004.
5 Fage–Tordoff 2004, 247–248.
6 Búr 2011.
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bemerészkedni a kontinens belsejébe, mert a helyi falufőnökök, királyok ezt megszervezték 
az európaiak helyett. Mindezek a tényezők együttesen járultak hozzá ahhoz, hogy a szub-
szaharai régió évszázadokig megkerülendő akadályt, semmint felfedezésre és kiaknázásra 
váró területet jelentett a külföldiek számára.

Ez az elzártság különösen sokkszerűvé tette a 19. századi gyarmatosítást. A központi 
hatalom hiánya egyrészt megkönnyítette az európaiak dolgát az egyes területek feletti ellen-
őrzés terén, mert csak elvétve kellett szervezett ellenállást letörniük. Másrészt a betolakodók 
olyan területszervezési modellt honosítottak meg a kontinensen, amelynek koncepciója 
idegen volt annak népeitől: a modern, központosított államét.

Nem volt ez másképp a világ többi pontján sem. A 15. század végétől kezdődő európai 
gyarmatosítás legfontosabb exportcikkévé a központosított állameszmény vált, amelyet 
az érkezők mindenütt igyekeztek meghonosítani. Egyes esetekben – mint Közép- és Dél-
Amerika vagy Kelet-Ázsia – támaszkodhattak már korábban meglévő állami entitásokra. 
Máshol – mint Észak-Amerika vagy Ausztrália – a szubszaharai állapotokhoz hasonlóan 
lényegében az alapoktól kellett építkezniük, de ezt nagyban segítette a beáramló európai 
migráció. A folyamat azonban talán sehol sem volt olyan drámai, mint Afrikában. Az Új-
világ meghódítása például csaknem 400 év alatt zajlott le. Fekete-Afrikának ugyanakkor 
mindössze egy szűk évszázada lett volna, hogy a dekolonizációig alkalmazkodjon az új 
állapotokhoz, és egy számára jórészt ismeretlen modell alapján szervezze meg politikai, 
társadalmi és gazdasági életét. Ráadásul az amerikai kontinensen vagy Ausztráliában nagy 
számban telepedtek le az óvilágból, így ők az európai állammodell letéteményesei lettek, 
míg Afrikában ez a szám – a dél-afrikai térséget leszámítva – minimális maradt.7

Az európaiak azt a közismert bűnt is elkövették a földrésszel szemben, hogy az orszá-
gok határait sok esetben valóban vonalzóval húzták meg olyan politikusok, akik sohasem 
jártak a kontinensen, és minimális információval sem rendelkeztek az adott terület etnikai, 
földrajzi, gazdasági, kulturális viszonyairól. Így gyakran olyan népek kerültek egy ország 
határai közé, akik évszázadok óta háborúskodtak egymással (lásd a hausza-fuláni vs. joru-
ba népet Nigériában), vagy etnikailag homogén területeket osztottak szét két-három állam 
között (amint az a szomálik esetében történt Kenya, Dzsibuti és Etiópia bevonásával). Mivel 
a határok a dekolonizáció során sem változtak, ez a máig ható örökség súlyos tehertételt 
jelent a kontinens számára.

Az éppen csak formálódó, vadonatúj afrikai államalakulatok aláaknázása így már 
a kezdet kezdetén megindult. Ebben az is nagy szerepet játszott, hogy az európaiaknak so-
sem állt rendelkezésükre elegendő erőforrás a valódi államépítésre. Ebből a szempontból 
teljesen mindegy, hogy a britek által preferált közvetett kormányzásról vagy a franciák által 
megkísérelt direkt uralomról volt-e szó: az óriási területek ellenőrzése és megszervezése 
megoldhatatlan feladatot jelentett az anyaországok számára. Nem pusztán az akarat hiánya 
és a lelketlen, szabad rablás állt a háttérben: az európai hivatalnokok is rájöttek arra, hogy 
utak és minimális közigazgatás fenntartása nélkül képtelenek lesznek eljutni birodalmuk 
távoli szegleteibe, hogy beszedjék az adókat, és rátegyék a kezüket az értékes ásvány-
kincsekre. Mindezek miatt muszáj lett volna befektetéseket eszközölni a siker érdekében. 
Az adott történelmi időszak azonban nem kedvezett ennek: az első világháború, a nagy 
gazdasági világválság, majd a második világháború felemésztette a rendelkezésre álló for-

7 Lásd Rodrik 2014.
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rásokat. Afrika továbbra is a világrendszer perifériáján maradt, és a gyarmatosító országok 
politikai vezetését jóval égetőbb problémák foglalkoztatták. Így valójában szinte mindenütt 
a közvetett kormányzás valósult meg: az oszd meg és uralkodj elve alapján az európaiak 
felemeltek egyes népcsoportokat – rájuk támaszkodva tartották fenn uralmukat –, míg 
másokat negligáltak. Mindez kiélezte a már meglévő etnikai feszültségeket, és megágya-
zott a későbbi népirtásoknak: jól mutatja ezt Ruanda esete, ahol a németek, majd a belgák 
az eredeti életmódjuk szerint állattenyésztő – és kisebbségben lévő – tuszikat támogatták 
a földműves hutukkal szemben, ezzel kövezve ki az utat az 1994-es  népirtáshoz (bár ad-
digra a két nép között jelentős elmozdulás történt mindennapi tevékenységüket illetően).8 
Kenya esetében a britek választása a kikujukra esett, Nigériában az ibókra, ami máig tartó 
etnikai feszültségeket okozott a „kiválasztottak” és a többi népcsoport között.

A dekolonizáció és a hidegháború időszaka

A második világháború után kialakuló nemzetközi rendszerben a gyarmatbirodalmak 
fenntarthatatlanná váltak, a rendszer megingott, a dekolonizációs folyamatok gyorsan teret 
nyertek. Egyes államok – mint Portugália – egészen az 1970-es  évek közepéig ragaszkodtak 
a megszállt területek megtartásához, de a többség az 1960-as  évekre rájött arra, hogy el kell 
engednie gyarmatait. Ma – Paul Nugent összegzésében – alapvetően három nagy elmélet 
létezik a folyamatra, amelyek – részben ideológiai pártállástól sem mentesen – igyekeznek 
magyarázni a dekolonizáció sikerét. Az egyik kézenfekvő megközelítés a kontinensen ter-
jedő modern függetlenségi eszmék hatása. Az afrikai nacionalizmus, megerősítve a népek 
önrendelkezési jogát deklaráló ENSZ Alapokmányának szellemiségével, olyan mozgalmakat 
és vezetőket „termelt ki”, akik eredményesen vívták ki országuk függetlenségét. Kwame 
Nkrumah, Jomo Kenyatta, Léopold Senghor, Julius Nyerere személyében szerencsésen ta-
lálkozott a karizma és a politikai érzék, nem véletlen, hogy országaikban ma is az alapító 
atyáknak járó tisztelet övezi őket.

Bár ezen politikusok érdemei elévülhetetlenek, már a kortárs kritikusok is rámutattak 
arra a tényre, hogy erőfeszítéseik sikerében legalább akkora szerepe volt a kedvező történel-
mi helyzetnek, mint egyéni tehetségüknek. A közkeletű vélekedésekkel ellentétben ugyanis 
a gyarmatbirodalom fenntartása ráfizetéses volt az anyaországok számára – legalábbis 
az államigazgatás szintjén. Néhány példától eltekintve – mint a német Togo – a kezdetleges 
közigazgatás az adó- és vámbevételekből nem volt képes finanszírozni önmaga fenntartását 
sem, és az anyaországok pénzügyi segítségére szorult. A második világháborúban kivérzett 
Nagy-Britanniára és Franciaországra mindez fölöslegesen nagy terhet rótt, így valójában 
szabadulni akartak a ballasztoktól – hol előbb, hol később. Mindez találkozva a helyi moz-
galmak követeléseivel jelentősen gyorsította a folyamatot.

A harmadik elmélet, az úgynevezett tervezett dekolonizáció elmélete lényegében 
a második elmélet továbbvitele. Ennek értelmében a volt gyarmatosítók valóban eldöntöt-
ték a de jure kivonulást egykori kolóniáikról, de facto azonban fenntartották befolyásukat 
a kulcsszektorokban. Ezzel két legyet ütöttek egy csapásra: egyrészt megszabadultak a leg-
költségesebb szektoroktól, az infrastruktúra, a közszolgáltatások (egészségügy, oktatás) 

8 Biedermann 2015.
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kiépítésétől és működtetésétől, rábízva ezt a függetlenné váló államalakulatok vezetésére; 
másrészt megtarthatták befolyásukat a legjövedelmezőbb gazdasági szektorokban, illetve 
a politikai életben. Kenyában például a biztonsági apparátus zöme – brit tanácsadókon ke-
resztül – továbbra is London befolyása alatt maradt.

Ezen harmadik narratíva a függetlenséget kiharcoló elittel szemben is jóval kritiku-
sabb, hiszen szerinte nem történt más, mint hogy a gyarmatosítók kiegyeztek a lakosság, 
az etnikai csoportok jó esetben is csak kisebb hányadát képező elittel, és az ő kezükbe 
játszották át a hatalmat. A függetlenné válást a legtöbb helyen néhány éves, esetleg egy 
évtizednyi átmeneti időszak előzte meg, amelynek során a kivonulóban lévő gyarmato-
sítók igyekeztek kiképezni a helyi szereplőket a közigazgatás és a gazdaság átvételére. 
Ez a legtöbb esetben úgy történt, hogy a már korábban is preferált csoportokat emelték 
és készítették fel a hatalomátvételre, cserébe ez a csoport garantálta számukra politi-
kai és gazdasági pozí cióik megtartását. Ez kétoldalú, kölcsönös függőséget eredményezett. 
Egyrészt a hatalomra kerülőknek szükségük volt a külső támogatásra a velük elégedetlen, 
mellőzött etnikumokkal szemben, akik gyakran számszerűen is nagyobb erőt képeztek. 
Ugyanakkor a volt gyarmatosítók sem szorgalmazták az elitváltást, hisz az veszélyeztette 
volna pozícióik fenntartását.9

Mindezt fokozták a hidegháborús körülmények. Miközben Európára leereszkedett 
a vasfüggöny, és a tömbök megmerevedtek, a harmadik világ a két blokk közti vetélke-
dés legfontosabb terepévé vált. Bár a függetlenségi mozgalmak erős baloldali ideológiai 
háttérből építkeztek, ez – az előbbiekben ismertetett okoknál fogva – korántsem jelentett 
automatikus elköteleződést Moszkva felé, bár egyes helyeken ez is megtörtént. Sőt az afri-
kai államok ügyesen játszották ki egymás ellen a szuperhatalmakat, ezzel maximalizálva 
politikai és anyagi nyereségüket katonai és pénzügyi segélyek formájában. Jól mutatja ezt 
Etiópia esete, amely bár retorikájában harcos szocialista állam lett 1977 után, sosem vetette 
meg a nyugati segélyek – és ezáltal valamilyen szintű nyugati befolyás – fennmaradását.10

Mindez katasztrofális hatással járt a kontinens politikai életére. A bipoláris szemben-
állásban nagyon hamar kialakult az a modell, hogy amennyiben a kormányzó erőket nagyobb-
részt Franciaország, kisebbrészt az Egyesült Államok és szövetségesei támogatták, akkor 
az ellenzéket a Szovjetunió és a szocialista államok, illetve vice versa. Ilyen körülmények 
között a demokratikus választások intézménye veszélyes és kétélű fegyverré vált, hiszen 
az ellenzék győzelme egyben tömbváltást is jelenthetett az adott ország külpolitikájában. 
Nem véletlen tehát, hogy a kezdetben demokratikus berendezkedést egymás után váltot-
ták fel az autoriter rezsimek. Még azokban az államokban is, ahol nem történt közvetlen 
és sikeres puccs a civil kormányzat ellen, mint Kenyában, az ellenzékre komoly nyomás 
nehezedett, és esélye sem volt megszerezni a kormányrudat. Megkezdődött az ellenzéki 
csoportok szisztematikus bomlasztása, felszámolása, elnyomása, amelyben egyik oldalról 
a CIA és társszervei, a másikról a KGB és partnerei is hathatósan közreműködtek. A fiatal 
államalakulatok így egy-egy – vagy mint Nigériában, gyakran cserélődő sok-sok – erős ember 
irányítása alá kerültek. Bár sok helyen ütötte fel a fejét akár fegyveres ellenzéki mozgalom 
is, a szuperhatalmak hathatós támogatásával ezeket sikerült leverni vagy kordában tartani.

9 Nugent 2004, 23–25.
10 Lásd erről: ÁBTL 1.11.4. 330. d. Etiópia 1983, 67/9-183. 1983. január 19.; MOL XIX-J-1-j. 1979/50.d. (Etiópia), 

003789/1, 1979. december 17.; ÁBTL 1.11.4. 305. d. Etiópia 1982, 67/9-1859. 1982. november 1.
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A cselekvőképes ellenzék hiánya tovább torzította a még meg sem szilárdult állam-
alakulatok belső berendezkedését. Az első évtizedekben, az 1960-as, 1970-es  években még 
számos példát találunk arra, hogy az autoriter vezetők is komoly modernizációs és szociális 
programokba fogtak országuk felvirágoztatására. Ezek eredményei Kaddáfi Líbiájától kezdve 
Sziad Barre Szomáliájáig megmutatkoztak. A reformok azonban idővel kifulladtak. Ebben 
is szerepet játszottak a helyi viszonyok csakúgy, mint a geopolitikai kontextus. Mivel hatal-
mukat érdemben semmi és senki sem fenyegette, a diktátorok elkényelmesedtek. Teljesen 
mindegy volt, mit tesznek, tesznek-e egyáltalán bármit is népükért, hiszen azt senki sem 
kérte tőlük számon: az esetleges elégedetlenkedőket külső támogatást is élvező biztonsági 
apparátusuk és hadseregük könnyedén megfékezte. A kritikák hiánya elősegítette személyi-
ségbeli torzulásukat és a tévedhetetlenség tudatának erősödését. Kiváló példa erre a Zaire-t 
megnyomorító Mobutu Sese Seko esete, aki 1997-es  megbuktatásáig a kleptokrácia olyan 
tökéletes mintaállamát alakította ki a mai Kongói Demokratikus Köztársaságban, amely-
nek két polgárháború, több mint 5 millió halott és máig is alig-alig felszámolt anarchia lett 
a hagyatéka.

De nem kedvezett az afrikai modernizációnak és államépítésnek az 1973-as  olajárrobba-
nás sem. Mint említettük, a kontinens legfőbb problémája az volt, hogy egészen a 20. század 
elejéig nem kapcsolódott be a kapitalista világgazdasági rendszerbe. Az afrikai államok 
felismerték, hogy csak akkor van lehetőségük kitörni az elszigeteltségből és a rendkívül 
kiszolgáltatott monokulturális termelésből, ha diverzifikálják gazdaságukat. Ennek érdeké-
ben szinte az összes állam ugyanazt a sémát követte: növelték exportcikkeik kitermelését, 
hogy az így szerzett bevételek egy részét további szektorok kiépítésére használják. Ehhez 
elengedhetetlen volt az infrastruktúra és az oktatási rendszer fejlesztése is, hiszen a konti-
nens alig bírt képzett szakemberekkel. Az új iparágak nemcsak az urbanizációt fűtötték, de 
csökkentették az importfüggőséget is, és megvetették egy modern, fogyasztóképes közép-
osztály alapjait. Ezen erőfeszítések kontinensszerte komoly eredményeket tudtak felmutatni.

Ennek a pozitív folyamatnak vetett véget az olajválság. A modernizáció ugyanis fokozott 
energiafelhasználással jár, amit az afrikai államok zömében külföldről importált kőolajjal 
biztosítottak (az afrikai készletek zömét ekkor még nem fedezték fel). 1971 és 1981 között 
azonban a kőolaj hordónkénti átlagára 1,8 USD-ről 34 dollárra növekedett. Ezzel párhu-
zamosan a kontinensen kitermelt nyersanyagok ára csökkenni kezdett. Az 1970-es  évek 
közepére a lakosság növekedési üteme meghaladta az élelmiszer-termelés növekedésének 
rátáját, amely szintén összefüggésben volt az olajárrobbanással. Az afrikai államok zöme 
ezzel az összetett kihívással csak hitelek felvételével tudott megbirkózni, amivel megkez-
dődött a földrész államainak belesodródása az adósságcsapdába.11

Jól látszik tehát, hogy a politikai és gazdasági válság kéz a kézben járt a kontinensen, 
és az 1980-as  évekre elvezetett az afrikai államok „felpuhulásához”. A hidegháború prizmája 
alatt azonban ezt kevesen érzékelték, ideológiai szembenállásként értelmezve az esemé-
nyeket. A kormányoknak érkező külső katonai és gazdasági segély ráadásul – legalábbis 
átmenetileg – elegendő volt ahhoz, hogy az uralmon lévő csoportok megőrizzék hatalmukat.

11 Lásd minderről Fage–Tordoff 2004, 425–427.
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A sötét kilencvenes évek

A Szovjetunió felbomlásával gyorsan elapadtak azok a források, amelyek lehetővé tették 
a kontinens autoriter vezetői számára hatalmuk megtartását. Moszkvának kisebb baja is 
nagyobb volt annál, hogyan tartsa fenn afrikai befolyási övezetét. A térség nem volt sokkal 
értékesebb az Egyesült Államok számára sem, hiszen Washington is elsősorban riválisa 
terjeszkedésének megakadályozására erősítette meg kapcsolatait a kontinens országaival. 
Az amerikaiak, illetve a franciák számára hirtelen kellemetlenné váltak a korábban támo-
gatott diktátorok, így ezen a szálon is elapadtak a támogatások. Ezek hiányában viszont 
számos afrikai politikus képtelen volt fenntartani hatalmát, a rezsimek sorra omlottak  össze. 
Ez egyes esetekben valóban utat nyitott a fejlődésnek (Etiópia), számos helyen azonban 
az 1990-es  évek véres polgárháborúi számára ágyazott meg Szomáliától kezdve Kongón 
át Sierra Leonéig. Az évtizedes elnyomás után ugyanis az ellenzéknek sem tapasztalata, 
sem kézzelfogható elképzelése nem volt a kormányzásról, ráadásul sok esetben fegyverrel 
kellett megdönteniük az autoriter rendszereket.

A közös ellenség legyőzése után viszont sok esetben megtörtént, hogy a korábbi szö-
vetségesek egymás ellen fordultak. E mögött egyértelműen ott állt a gyarmati korszak 
öröksége, a politikai élet etnicizálása, amely megakadályozta az egyes csoportok közti bi-
zalom kialakulását. Az egyes államokat ráadásul súlyos gazdasági és szociális problémák 
sújtották, amelyek kezeléséhez nem rendelkeztek megfelelő eszközökkel, mivel a legtöbb 
esetben a korábban beérkező pénzeket egyetlen szereplőre, a hadseregre fordították. Így 
a biztonsági szektor túlburjánzott volt, miközben a közszolgáltatások más területei nem 
vagy alig működtek.

Az 1990-es  évek optimista nemzetközi légkörében még történtek gyenge kísérletek 
arra, hogy véget vessenek az erőszak spiráljának a kontinensen, és néhány esetben értek is 
el sikereket (például Namíbia, Mozambik). A szomáliai beavatkozás kudarca után azonban 
a külső szereplők zöme magára hagyta a kontinenst: míg az évtized elején csaknem 40 ezer 
kéksisakos szolgált Afrikában, az ezredfordulóra alig 2000-en maradtak.12 A nagyhatalmak 
érdektelenségének Ruanda lett a leghírhedtebb szimbóluma, ahol annak ellenére nem történt 
érdemi beavatkozás, hogy pontos információk álltak rendelkezésre a készülő népirtásról.13

Az 1990-es  évek egyértelműen a kontinens sötét évtizede lett. Több tucat helyen folyt 
polgárháború, népirtás, etnikai tisztogatás. Az államok kártyavárként omlottak össze, 
és képtelenek voltak megakadályozni a katasztrófát. Csak a második kongói polgárhábo-
rúban, Afrika világháborújában 4-5 millió ember vesztette életét 1998 és 2002 között. De 
további milliók haltak meg Szomáliában, Szudánban, Sierra Leonéban, Libériában, Ango-
lában, Eritreában. Nem csoda, hogy 2000 májusában a The Economist A remény nélküli 
kontinens címmel közölte vezércikkét, amelynek fő témái a polgárháborúk, az éhínségek, 
a politikai káosz és az AIDS voltak.14 A 2000-es  évek elejére Búr Gábor szerint mindössze 
három állam maradt a szubszaharai régióban, amely nem számított kudarcos államnak: 
a nem túl kiterjedt lista a Dél-afrikai Köztársaságot, Botswanát és Mauritiust tartalmaz-
ta.15 A befektetők menekültek a kontinensről, és még az egykori gyarmattartók – Francia-

12 Búr 2005, 3.
13 Sulyok 2004, 287.
14 Hopeless Africa 2000.
15 Búr 2006, 93–126., 196.
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ország, Nagy-Britannia – érdeklődése is megcsappanni látszott. A mérhetetlen szenvedés 
által megszerzett kincsek – véres gyémántok, koltán, kőolaj – világpiaci súlya minimális, 
szinte láthatatlan maradt. A korrupt, nepotista politikai vezetés teljesen alkalmatlannak tűnt 
a problémák kezelésére, amelyek továbbra is strukturálisan jelentkeztek. Ezeknek az évek-
nek a percepciója mélyen beégett a világ vezetőinek és közvéleményének tudatába, azzal 
a konklúzióval, hogy Afrikából „úgysem számíthatunk semmi jóra”. Ahogy Búr Gábor 
fogalmazott, a kontinens „lecsúszott a világtérképről”16 – sőt, igazából talán rá sem került.

A felnőttkor és problémái

Az 1990-es  évek válsága azonban nem múlt el nyomtalanul Afrika fölött, és a drága áron 
megszerzett tapasztalatok az ezredforduló után nagyban segítették a talpra állást.

Először is a kontinens számos állama – Ghána, Benin, Etiópia, Kenya vagy a korábban 
említett Botswana – viszonylag sikeresen átvészelte a posztbipoláris korszakba való belé-
pést, és miközben mások polgárháborúztak, ők fenntartották a stabilitást és a viszonylagos 
fejlődést. Összességében jóval több államnak sikerült megtartania a békét, mint amennyi 
belesodródott a harcokba, bár kétségtelen, hogy a válságok regionális hatása alól még ők 
sem vonhatták ki magukat. Ez arra indította őket, hogy a belügyekbe való be nem avatkozás 
elvét félretéve nagyobb figyelmet szenteljenek a stabilitás megtartásának, még akkor is, ha 
ez részlegesen sérti az adott állam szuverenitását. Ennek eszközrendszerét azonban meg 
kellett teremteni, mert az Afrikai Egységszervezet nyújtotta keretek – keveredve a rossz 
hidegháborús tapasztalatokkal – ezt nem tették lehetővé.

Másodszor, a háborúk sújtotta országok politikusainak egy része felismerte, hogy 
ez az ösvény nem visz sehová. Mindezt nem pusztán emberszeretetből tették: egész egysze-
rűen felismerték, hogy az adott körülmények között az ő hatalmuk sem fenntartható. Nin-
csenek befektetők, projektek, ami azt jelentette, hogy a külföldi valutára és megrendelésekre 
éhes klientúra eltartása is egyre problémásabbnak tűnt. Nem beszélve arról, hogy sokkal 
egyszerűbb volt öltönyös üzletemberként vagy olajügyi miniszterként járni a világot, mint 
a különféle médiumok címlapjain virító véreskezű hadúrként. Számos országban találunk 
példát erre a különös transzformációra: Szomáliában például Abdullah Juszuf, aki az 1990-es  
években még hadúrként tevékenykedett Puntföld vidékén, 2004-ben  az ország elnöke lett.

Az afrikai vezetők a nemzetközi szereplők kivonulása után azt is realizálták, hogy 
maguknak kell a kezükbe venniük saját sorsuk irányítását. Ehhez pedig szükség van olyan 
intézményekre, amelyek keretet szabnak a cselekvésnek. Bár a kontinens kapcsán az elemzések 
leginkább a külső hatalmak beavatkozására és válságkezelésére koncentrálnak, a burjánzó 
és erősödő regionális szervezetek, végső soron pedig az Afrikai Unió (AU) komoly ered-
ményeket ért el az elmúlt években. Utóbbit 2002-ben  az Afrikai Egységszervezet kereteit 
felhasználva hozták létre azzal a nyilvánvaló céllal, hogy elősegítse a kontinens békéjét 
és biztonságát. Az afrikai intézmények egyre aktívabban vállaltak és vállalnak szerepet 
a földrész válságainak kezelésében, és több ponton is határozott fejlődésnek lehetünk tanúi. 
Természetesen ezek még csupán a kezdetek, és nem mentesek a komoly hibáktól, gyermek-
betegségektől. De 15 évvel ezelőtt még teljesen elképzelhetetlen lett volna, hogy az AU 

16 Búr 2006, 93.



46 Afrika a globalizált világban

egy 22 ezer fős békekikényszerítő műveletet (AMISOM) telepítsen Afrika szarvára, amint 
az is, hogy az IGAD, az ECCAS vagy az ECOWAS ilyen mértékben folyjon bele a regioná-
lis válságok rendezésébe. Igaz, ezek az integrációk ma még nem képesek az átfogó, önálló 
cselekvésre – ezt jól mutatja például, hogy az AMISOM alapvetően külső finanszírozással 
működik. De pozitív hír, hogy megjelentek azok a törekvések, amelyek növelni szeretnék 
a saját források arányát az AU működésének – így a műveleteknek is – a finanszírozásá-
ban.17 Nem szabad lebecsülnünk azt a diplomáciai tudást és erőfeszítést sem, amit az afrikai 
államok vezetői végeznek a válságok kapcsán. Jól példázza ezt a 2016–2017-es  gambiai 
választások körül kialakult szerepvállalás is: az ECOWAS nyomása nélkül a vesztes elnök, 
Jahja Dzsáma aligha távozott volna erőszak nélkül a hatalomból.18

A fenti három tényező – az erős(ebb) államalakulatok igénye a stabilitásra, a konflik-
tuszónák vezetőinek felismerése a megbékélés szükségességéről, illetve a részben e kettő 
kompromisszumából megszülető intézményes cselekvések – jelentősen hozzájárultak 
a kontinens viszonyainak normalizálódásához. Ezt segítette elő, részben kéz a kézben 
járva a politikai eredményekkel, a 2000-es  évek afrikai gazdasági csodája, amely immár 
a szociális szférában, a közigazgatásban, a közszolgáltatásokban, általában a mindennapi 
életminőségben is hozott érezhető eredményeket.

Természetesen ezen a téren sem beszélhetünk úgy a kontinensről, mint egy homogén 
tömbről. Sajnos egyes kevésbé szerencsés országok politikai elitje nem volt fogékony az új 
korszakra: az évtizedes polgárháborús örökség, a berögzült rossz mechanizmusok, a bizalom 
teljes hiánya az aktorok között, a zéró összegű játékszabályok preferálása több államban is 
a fennálló káosz konzerválódásához vezetett.19 Az elmúlt évek példái alapján Dél-Szudán, 
Szomália, a Közép-afrikai Köztársaság vagy Burundi egyértelműen leragadt a sötét kilenc-
venes évek gyakorlatánál. Ugyanakkor még ezekben az országokban is pozitív fejlemény, 
hogy a polgárháborúk intenzitása – legalábbis az áldozatok száma alapján – a legtöbb helyen 
nagyságrendekkel csökkent.

Sajnos a fentebb bemutatott konszolidációt két új tényező is hátráltatta az elmúlt évek-
ben. Az egyik az arab tavasz volt, amely – különösen Líbia összeomlásával – új, kiterjedt 
válsággócot teremtett a Száhel-övezetben és a Szaharában a Földközi-tenger partjától egé-
szen Észak-Nigériáig, illetve Mauritániától Szomáliáig gyűrűző hatásokkal. Ezzel szoros 
összefüggésben született-növekedett meg az iszlamista dzsihádszervezetek tevékenysége 
a kontinensen, amelyek számára az összeomlott, illetve meggyengült államalakulatok re-
mek táptalajt jelentettek. Bár egyesek vitatják a két jelenség közti összefüggést,20 az elmúlt 
évek empíriái Líbiától kezdve Malin át Szomáliáig egyértelműsítik a viszonyt a két kihívás 
között, amire Afrikának választ kell találnia.

A két fent említett tényező jól szemlélteti az afrikai államok kiszolgáltatottságát. Az ed-
digi fejlődés ellenére a kontinens országainak „immunrendszere” továbbra is gyenge. Malit 
a 2012-es  tuareg felkelés előtt a kontinens egyik mintaállamának tartották, ám a jelentős 
fegyverzettel rendelkező lázadók nyomása alatt kártyavárként omlott össze.21 Etiópia a kon-

17 Kwibuka–Mukamurenzi 2016.
18 Searcey – Yaya Barry 2017.
19 Interjú az egyik EU-tagállam nairobi diplomatájával, Nairobi, 2015. október.
20 Patrick 2011.
21 Penney 2013.
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tinens legdinamikusabban növekvő gazdasága, a 2015-ös  aszály azonban megmutatta, hogy 
alig vannak tartalékok a rendszerében a nem várt anomáliák kezelésére.22

A kontinens országai számára tehát továbbra is képességeik hiánya és gyenge belső 
intézményrendszerük jelenti a legnagyobb kihívást. Az európai állammodell kifejlődése 
évezredes folyamat volt, amit az afrikai államoknak néhány évtized alatt kellene teljesíteni-
ük. Bár a történelem nem ismétli önmagát, és óvatosan kell bánnunk a párhuzamokkal, egy 
dolog teljesen világos: a 21. századi nemzetközi rendszer kialakítása is az európai állam-
modell alapján történt, bár a feltörekvő hatalmak feszegetik ennek határait. Ezen a téren nem 
az a kérdés, hogy vajon a feltörekvő hatalmak – India, Indonézia vagy Brazília – mennyire 
veszélyeztetik az európai befolyást, hanem az, hogy berendezkedésük, külpolitikájuk, 
a nemzetközi térben játszott szerepük, módszereik alkalmazkodtak-e az európaiak által 
még a 19. században kialakított keretekhez, amelynek végső letéteményese az ENSZ lett. 
Vannak bizonyos sajátosságok, helyi minták, de az általános keretek adottak.

Sokszor felmerül a kérdés – nem csupán az afrikai válságok, de például Afganisztán kap-
csán is –, hogy nem lehetne-e visszatérni az eredeti társadalomszervezési módokhoz. Valóban 
szüksége van-e ezeknek a térségeknek egy tőlük idegen, kívülről rájuk erőltetett modellre? 
A nemzetközi rendszer fejlődését és kereteit figyelembe véve a válasz egyértelműen igen. 
Egész egyszerűen azért, mert a jelenlegi nemzetközi struktúrák büntetik a gyenge központi 
hatalommal rendelkező játékosokat. Erős kormányok, közigazgatás, területi kontroll, érdek-
érvényesítő képesség nélkül ezek a térségek a szabad rablás terepei a külső szereplők – más 
országok, multinacionális vállalatok, lázadó csoportok, terrorszervezetek – számára. Ezt 
megmutatta a kelet-kongói ásványkincsek szabad lerablása csakúgy, mint Szomália part 
menti vizeinek lehalászása – nem is beszélve az illegális hulladéklerakásról. Egész egysze-
rűen túl nagy a csábítás, és úgy tűnik, még a feltételezhetően jó szándékú külső szereplők is 
csak mérsékelni tudják ezt a hatást. Ez nem jelenti azt, hogy a világ minden táján skandináv 
mintájú jóléti államot és demokráciát kell létrehozni – ennek korlátai nyilvánvalóvá vál-
tak az elmúlt években. De az, hogy szükség van működőképes központi hatalomra, amely 
képviseli állampolgárai érdekeit és megvédi őket a túlzott külső nyomástól, egyértelmű.

Éppen ezért nem nagyon látszik más út előre, mint az állami keretek megerősítése. 
Ez hosszú és zsákutcáktól sem mentes folyamat. Ahogy egy szomáli kutató érzékeltette ezt 
a szerzőnek egy találó hasonlattal, olyan ez, mint az immunrendszer. Az afrikai államok 
zömének még nagyon gyenge az immunrendszere. Az as-Sabáb vagy a Boko Haram nem 
azért tud olyan nagy problémát okozni, mert olyan erősek lennének, hanem mert a velük 
szemben álló erők olyan gyengék.23 Nem véletlen, hogy ezek a szervezetek nem Belgiumban 
vagy Iránban fejlődtek ki – hiszen utóbbiak elég erős apparátussal rendelkeznek ahhoz, hogy 
csírájában fojtsák el a hasonló kísérleteket: néhány öngyilkos merénylet nem hasonlítható 
össze azzal, amikor egy dzsihádista csoport országrésznyi területeket ellenőriz, közigazgatást 
és árnyékkormányt működtet, illetve rendszeresen adót szed. Az afrikai államok vezeté-
sének legfontosabb feladata a következő évtizedekben az lesz, hogy ne hagyják letéríteni 
magukat a lassú, lépésről lépésre történő építkezés útjáról, amely kellő belső szilárdságot 
és kohéziót ad országaiknak ahhoz, hogy meg tudjanak felelni a nem várt kihívásoknak is.

22 Vidal 2016.
23 Interjú a Sahan Kutatóintézet egyik munkatársával, Nairobi, 2017. január.
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Utószó helyett

Amint korábban említettük, a 2016-os  Fragile States Index adatait vizsgálva szembetűnő 
az afrikai államok gyengesége. Ha azonban vetünk egy pillantást 10 éves fejlődésükre, 
szembetűnő, hogy a kontinens több állama is komoly javulást tud felmutatni az abszolút 
számok tekintetében – igaz, hanyatlásra is bőven akad példa.24 A legszembetűnőbb az előre-
lépés Nyugat-Afrika esetében: az első, 2005-ös  FSI legrosszabb 10 helyezettje között még 
ott találjuk Elefántcsontpartot (1.), Sierra Leonét (6.) és Libériát (9.),25 míg 2016-ra  ezek 
az államok eltűntek az élbolyból (21., 34., illetve 27. hely).

Azt is érdemes szem előtt tartanunk, hogy az index indikátorai és mérőszámai meg-
lehetősen viszonylagosak. 2007-hez képest az FSI például egyértelmű romlást mutat Szomá-
liában, Ghánában, a Dél-afrikai Köztársaságban vagy Kenyában. Kérdéses azonban, hogy 
a valóságban is megállják-e a helyüket ezek a trendek: Kenya gazdasági növekedése töretlen, 
és a 2007-es, etnikai zavargásokkal kísért választások óta ismét stabil politikai rendszert mű-
ködtet; Ghána továbbra is a kontinens egyik bezzegországa, a Dél-afrikai Köztársaság pedig 
belpolitikai viszályai ellenére – amelyek megmaradnak a tárgyalóasztalok körüli csatározások 
szintjén – a kontinens gazdasági motorja. 2007-hez képest még Szomáliában is robbanásszerű 
a fejlődés: az elmúlt 10 évben Mogadishunak ismét állandó, nemzetközileg elismert kormánya 
lett, a Turkish Airlines rendszeres járatokat működtet Afrika szarvára, a gazdaság virágzik, 
a polgárháború intenzitása jelentősen csökkent, a föderalizmus pedig érdemi lépéseket tett 
előre a korábbi, némiképp az őskáoszhoz hasonlító viszonyokhoz képest.26

Vannak természetesen példák az egyértelmű visszalépésre is: ilyen Líbia összeomlása 
vagy a dél-szudáni polgárháború. De már pusztán az a tény, hogy ezen válságok kezelésében 
az afrikai regionális szervezetek igyekeznek érdemi és többnyire pozitív szerepet játszani, 
mutatják az elmúlt évek fejlődését. Ez – összehasonlítva az 1990-es  évek végével, amikor 
a második kongói polgárháborúban a részt vevő tucatnyi állam legfőbb célja egyértel-
műen a szűk látókörű anyagi haszonszerzés volt27 – komoly eredmény, és jórészt az elmúlt 
évtized terméke. Búr Gábor 2006-os  meghatározó írásában még nem nagyon tudott meg-
nevezni olyan fejleményt, amely optimizmusra adott volna okot. Mára azonban jól látszanak 
azok a tényezők – gazdasági növekedés, erősödő közszolgáltatások, intézmények –, ame-
lyek mutatják a továbblépést. Míg az ezredforduló táján megkérdőjelezhetetlen tény volt, 
hogy a kontinens volt a globalizáció legnagyobb vesztese,28 azóta ebben is megfigyelhető 
a változás. Egyes afrikai szereplők ugyanis hamar kiismerték a globális piacgazdaság játék-
szabályait, és megtanulták kijátszani egymással szemben a legnagyobb versenytársakat. 
Nem véletlen, hogy a kis Dzsibuti egyaránt megnyitotta területét az amerikai, francia, kínai 
és japán katonai bázisok számára, amelyeket részben egymás ellensúlyozására telepítettek.29 
A korrupció és a nepotizmus miatt ugyan az még nem mindig egyértelmű, hogy az adott 
államok lakossága milyen mértékben profitál ebből a versenyből, de a lassan növekvő élet-
színvonal azt mutatja, hogy valamilyen formában mindenképp.

24 FFP 2017, 8.
25 FFP 2006.
26 Lásd erről: Marsai 2015, 96–129.
27 Búr 2006, 123.
28 Búr 2006, 124.
29 Reuters 2016.
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Végül, de nem utolsósorban meg kell említenünk azt is, hogy a globalizáció jelentősen 
hozzájárul a középosztály bővüléséhez, amely konzervatív számítások szerint is százmilliós 
létszámúra tehető a földrészen.30 A növekvő középosztály pedig stabilizációs erőként je-
lenik meg, a demokrácia és a jogbiztonság megkövetelésével ösztönzi a közszolgáltatások 
és a jó kormányzás erősödését – végső soron az állam megszilárdulását.31 Ez természetesen 
nem zökkenőmentes folyamat, és gyakran ütközik a politikai vezetés ellenállásába – itt is 
érvényesül tehát a két lépést előre, egy lépést hátra elve. Az azonban, hogy a folyamat előre 
tart, nehezen megkérdőjelezhető.

Éppen ezért minden negatív körülmény, legfőképp a terhes történelmi örökség és a szűk 
idő ellenére az afrikai államiság fejlődése pozitívan értékelhető, és az 1990-es  évek állam-
kudarcai után biztató előrelépésnek lehetünk tanúi. Az „immunrendszerek” persze még 
gyengék, és évtizedekig azok is lesznek. Ezért naivitás lenne azt feltételezni, hogy elen-
gedhetjük Afrikai ügyeit: ez még sokáig nem lehetséges, és ha nem a határainknál akarunk 
szembesülni a migráció vagy a terrorizmus kihívásaival, akkor továbbra is segítenünk kell 
a kontinens gyenge államalakulatainak megerősödését – és lehetőség szerint nem gyengí-
teni őket. Amennyiben ebben az afrikai politikai és gazdasági elit is partnernek bizonyul, 
és képes lesz felelősen képviselni a mögötte álló tömegeket – ha kell, akkor a külső hatalmak 
érdekeinek rovására is –, akkor a jelenleg megkezdett út – a felmerülő kihívások és varga-
betűk ellenére is – fenntartható és járható lesz.
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Glied Viktor

A klímaváltozás és Afrika

Absztrakt

Az afrikai kontinenst különösen érzékenyen érinti a klímaváltozás, Földünk 100 legsérü-
lékenyebb országának több mint fele Afrikában található. Kiemelten veszélyeztetett térség 
a Száhel-övezet (a Szahara és a nedves szavanna között húzódó sáv), amelynek ökológiai 
egyensúlya az 1970-es  években bomlott meg, de Afrika egésze komoly gondokkal küzd. 
A klímaváltozás súlyos következményekkel jár a mezőgazdaságra nézve, a szárazság, 
az aszályok és a vízhozamok csökkenése gazdasági válságokat von maga után. A csökke-
nő terméshozamok, a bizonytalanság és az élelmiszer-biztonság hiánya instabilitást idéz 
elő, amely már középtávon súlyos társadalmi gondokat eredményez, ezek közül az egyik 
legégetőbb jelenség a klímamigráció folyamata.

Kulcsszavak: klímaváltozás, sivatagosodás, vízproblémák, migráció

Abstract

Africa is especially vulnerable for the effects of climate change: half of the 100 most 
vulnerable countries of the world are in the continent. The Sahel is one of the most influenced 
parts of Africa where the ecological balance collapsed in the 1970s, but other regions of 
the continents are also severely damaged. Climate change badly hits the agricultural sector 
which causes significant social and economic consequences.

Keywords: climate change, desertification, water scarcity, migration

Bevezetés – Klímaváltozás és Afrika

Napjaink legégetőbb, világméretű ökológiai kihívása egyértelműen a klímaváltozás és a lég-
körrel kapcsolatos komplex problémakör. Az elmúlt évtizedekben lezajlott szakmai viták 
eredményeként mára javarészt konszenzus alakult ki abban a kérdésben, hogy a globális 
klímaváltozás létező jelenség. Abban azonban még mindig nem látunk tisztán, hogy az em-
beri tevékenység milyen mértékben felelős a légköri problémákért, valamint az üvegház-
hatású gázok koncentrációjának növekedéséért. A klímaváltozás következményei az eltérő 
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szakmai vélemények és politikai célzatú döntések ellenére kézzelfoghatók: a szélsőséges 
időjárási jelenségek (hőhullámok,1 jégeső, ciklonok, hurrikánok, tornádó); a szárazság 
és aszály, a csapadék volumenének és eloszlásának megváltozása, a sivatagosodás; az egyre 
súlyosabb vízproblémák (elsősorban az édesvíz kapcsán), a folyók és tavak vízhozamának 
csökkenése vagy éppen az áradások; a jégtakarók olvadása, a tengervízszint-emelkedés, 
a biodiverzitás csökkenése, a megváltozó növény- és állatvilág egytől egyig súlyos követ-
kezményekkel járó folyamat.

A klímaváltozás leginkább talán az afrikai kontinensen érezteti negatív hatásait, mind-
ezt úgy, hogy Afrika bocsátja ki a legkisebb mértékű üvegházhatású gázt. A szárazság 
és aszály, a csapadék mennyiségének és eloszlásának változása, a vízhozamok és -készletek 
csökkenése – együttesen a fenntarthatatlan gazdálkodási és termelési módszerekkel – ko-
moly hatással vannak a mezőgazdaságra, amely az élelemtermelés motorja és kétségkívül 
az afrikai élelmiszer-biztonság jövőbeni záloga.

A klímaváltozás tüneteinek megjelenése és gyakoribbá válása az 1980–1990-es  évek-
re komplex problémaforrássá állt össze, az afrikai országok pedig igyekeztek hangot adni 
ennek a nemzetközi fórumokon. Az 1995-től  megrendezett klímakonferenciák (COP) során 
nyilvánvalóvá vált: az afrikai országok úgy érzik, ők nem felelősei, nem is alakítói, inkább 
csak elszenvedői a klímaváltozásnak. Az 1997-ben  elfogadott, majd 2005. február 16-án  
életbe lépett ENSZ éghajlatváltozási keretegyezménye és annak kiotói jegyzőkönyve (COP3) 
(a továbbiakban: Kiotói Egyezmény és Kiotói Jegyzőkönyv) alapján 38 fejlett ipari ország 
vállalta, hogy a 2008 és 2012 közötti időszakra az 1990-es  szinthez képest 5,2%-kal  csök-
kenti az üvegházhatásban szerepet játszó hatféle gáz, főként a szén-dioxid kibocsátását.2 
Szakértők szerint ezek a gázok felelősek a globális hőmérséklet-emelkedésért, így közvetve 
az egyre extrémebb időjárási jelenségekért. Hamar kiderült, hogy a megállapodás ugyan 
elindított fontos politikai-gazdasági folyamatokat, amelyek a klímaváltozás hatásainak mér-
séklését, a változásokhoz történő adaptációt és a megújuló energiaforrások használatának 
növelését célozzák, önmagában az egyezség nem képes gátat szabni az aggasztó időjárási 
változásoknak. A 2008-ban  kezdődött pénzügyi-gazdasági válság nyomán is inkább a mo-
netáris rendszer stabilizálására költöttek a kormányzatok. A civilek és a fejlődő országok 
csoportja (G77) szerint pénzintézetek, biztosítók és autógyárak megmentésére találtak 
forrásokat a kormányok, a százmilliók életét veszélyeztető éghajlatváltozás megfékezésé-
re viszont nem. A 2009-es  koppenhágai klímatárgyalási fordulótól (COP15) sokat vártak 
az érintettek, azonban – hasonlóan az előző évekhez – nem történt áttörés a klímavédelem 
kapcsán, és a konferencia jelszavaként elhíresült klímaigazságosság is, amely a fejlődő or-
szágok tehetetlenségére és a fejlődők felelősségére hívja fel a figyelmet, pusztán jól hang-
zó szlogen maradt. Az afrikai országok ernyőszervezetének nyilatkozata szemrehányó 
stílusban íródott: a koppenhágai kudarc a világ döntéshozóinak egyértelmű állásfoglalása 
arról, hogy nem szándékoznak valódi megoldásokat találni a klímaváltozás problémájára.3 
Az afrikai államok tárgyalási pozíciója nem változott a 2009. novemberi, barcelonai klíma-
tárgyalásokon tapasztalthoz képest. Nem felelősei, nem is alakítói, inkább csak elszenvedői 

1 Kairóban nyaranta mindennaposak a hőhullámok, de 1998-ban  és 2015-ben  is olyan hőség volt az egyiptomi 
megapoliszban, ami ott is szokatlannak számít. A napi legmagasabb hőmérséklet meghaladta a 45 Celsius-
fokot.

2 Bíró 2003, 41.
3 Bíró 2003, 34–38.
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a folyamatoknak. A tehetetlenség érzése miatt még az is felvetődött az afrikai küldöttekben, 
hogy egyszerűen bojkottálják a tárgyalásokat. A nagy horderejű, 2015-ben  megrendezett 
párizsi klímacsúcs (COP21) előtti években a 2012-ben, Dohában elfogadott tárgyalási út-
ról, azaz a kibocsátáscsökkentés módjának és ütemezésének lépéseiről folyt terméketlen 
vita, bár a párizsi megállapodás – az Egyesült Államok részvétele nélkül is – reményt ad-
hat a jövőre nézve. Az egyezményben az aláíró felek vállalták, hogy 2100-ig  2 Celsius-fok 
alatt tartják az átlaghőmérséklet-emelkedést, illetve rögzítették elkötelezettségüket, hogy 
lehetőség szerint 1,5 Celsius-fok alá csökkentik ezt az értéket.4

Az afrikai kontinenst különösen érzékenyen érinti a klímaváltozás, a 100 legsérülékenyebb 
ország több mint fele Afrikában található. Kiemelten veszélyeztetett térség a Száhel-övezet, 
amelynek ökológiai egyensúlya az 1970-es  években bomlott meg annak következtében, 
hogy a csapadék mennyisége radikálisan csökkent és csökken azóta is. Különösen furcsa ezt 
kimondani akkor, amikor az afrikai országok – az iparilag fejlett Dél-afrikai Köztársaság 
kivételével – az összes károsanyag-kibocsátás mindössze 3,2%-áért felelősek.5 A klímavál-
tozás hatására az elmúlt negyedszázadban Afrika-szerte megkétszereződött az időjárással 
összefüggő negatív jelenségek, súlyosabb esetben katasztrófák száma. Ezzel párhuzamo-
san – a fejlesztési programok ellenére – egyre többen halnak meg a szárazság vagy árvizek 
következtében. Meglepő lehet, de az árvizek komoly károkat okoznak az egész kontinensen, 
főképpen Észak- és Kelet-Afrikában. 2000-ben  és 2001-ben  az Algériában pusztító ára-
dás mintegy 1000 életet követelt, míg Mozambikban az árvizek és viharok következtében 
800-an veszítették életüket, 320 ezren elmenekültek az otthonukból, és több mint 1 millió 
ember maradt ideiglenesen élelem nélkül. A termény jelentős része elpusztult a tengerpart 
közelében, mindez pedig súlyos károkat okozott az ország gazdasága számára.6 2017-ben  
a Nyugat-Afrika partjainál is végigsöprő Harvey hurrikán és a szélsőségesen erős viharok 
okoztak komoly károkat. Sierra Leonéban több mint négyezren veszítették életüket az ára-
dásokban, a földcsuszamlások okozta balesetekben és az épületek leomlása következtében, 
de Nigerben, Nigériában és a Kongói Demokratikus Köztársaságban is emberek százezreit 
kellett kitelepíteni az áradások miatt. Házak ezrei, iskolák és egyéb közintézmények százai 
semmisültek meg a szélsőséges természeti jelenségek következtében.7

Az üvegházhatás okozta hőmérséklet-emelkedésnek komoly egészségügyi vonzatai is 
vannak. A tartósan meleg idő esőzésekkel párosulva kedvez a szúnyoginváziónak. Ugan-
dában, Csádban, Szudánban, Kenyában, Szomáliában ennek következtében növekszik 
a maláriában és egyéb fertőzésekben megbetegedő kisgyerekek és terhes anyák száma 
már olyan területeken is, ahol 1015 éve a malária ismeretlen betegég volt.8 Az áradással 
és esőzésekkel sújtott területeken eközben terjed a kolera és a vérhas, a hatékony védekezés 
pedig várat magára.

Fontos kiemelni, hogy a fejlődő – így az afrikai – országok klímavédelmi felzárkózta-
tása a fejlett világ elemi érdeke. Nem csupán méltányossági és humanitárius szempontból 
van szükség segítségnyújtásra, észszerű érdekalapú döntések irányíthatják a fejlesztési-
támogatási döntéseket, ezek pedig szoros kapcsolatban vannak a stabilitás és biztonság 

4 European Parliament 2017.
5 Tol–Verheyen 2004, 1113.
6 350 Africa 2014.
7 Kazeem 2017.
8 Leonard 2013, 14.



54 Afrika a globalizált világban

megteremtésének szükségszerűségével.9 Egyes előrejelzések szerint Európát és a nyugati 
világot az elkövetkező két évtizedben klímamigránsok/klímamenekültek millióinak áradata 
érheti el, ez pedig beláthatatlan gazdasági-társadalmi következményekkel járhat, főként, ha 
figyelembe vesszük, a 2014–2015-ös  migrációs válságot az Európai Unió nem volt képes 
hatékonyan kezelni. A klímamigránsok özönének megelőzéséhez arra van szükség, hogy 
a fejlett országok konkrét, hatékony lépéseket tegyenek a klímaváltozás negatív következ-
ményeinek csökkentése érdekében.

A mezőgazdaság és a klímaváltozás

Mezőgazdasági szakemberek, gazdasági szakértők százai foglalkoznak azzal, hogy felkészítsék 
az afrikai termelőket: alkalmazkodjanak a változó időjárási, hőmérsékleti körülmények-
hez. Ehhez azonban meg kell teremteni a financiális és technológiai feltételeket. Marokkó, 
Ghána, Tanzánia és Kenya előrébb tart a reformok terén, viszonylagos stabilitásuk révén 
pedig hatékonyabban képesek felhasználni a segélyeket, mint más afrikai országok. A FAO 
(az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete) és egyéb fejlesztési szervezetek 
által irányított, innovációra épülő, úgynevezett Farm Africa10 program bevezetése ezekben 
az államokban már megkezdődött. A projekt lényege, hogy a helyi közösségek felkészítésével 
segítsen megteremteni a fenntartható és alkalmazkodó mezőgazdasági termelés és állat-
tartás alapjait. Az átgondolt gazdálkodás várhatóan feleslegeket fog eredményezni, ezáltal 
indulhat be a fenntartható lokális kereskedelem, és biztosítható az állandó élelmiszer-ellátás.

A Maplecroft kockázatelemző intézet 2014-es  jelentése szerint a klímaváltozás hatá-
sainak való kitettség és az élelmiszer-biztonság hiánya súlyos társadalmi konfliktusokat, 
akár erőszakba torkolló válságokat is eredményezhet a következő afrikai országokban: 
Sierra Leone, Dél-Szudán, Csád, Etiópia, Nigéria, Eritrea, Közép-afrikai Köztársaság, 
Kongói Demokratikus Köztársaság, Mozambik. A szakértők azokat az országokat sorolták 
a különös kockázatú államok közé, amelyek gazdasága vagy túlzottan a mezőgazdaságra 
utalt (a lakosság minimum 65%-a  a földből él, és a gazdasági növekedés is ezen az ágaza-
ton alapul), vagy egyoldalú, csupán egy lábra támaszkodik. Azt már a 2001-ben, 2007-ben  
és 2014-ben  megjelent IPCC-jelentésekben11 is olvashattuk, hogy a tartós szárazság és aszály 
miatt a rizs-, búza- és kukoricatermelésben akár 50%-os  terméshozam-csökkenés is be-
következhet az elkövetkező 35 évben.12 Ez az aggasztó szcenárió kiemelten veszélyezteti 
az afrikai lakosság jövőjét, növeli a szegénységet, a politikai és fegyveres konfliktusok va-
lószínűségét és a migrációs hajlandóságot. A kutatóintézet modelljei szerint, még ha nem 
is a legrosszabb forgatókönyvek következnek be, a nagy kockázatnak kitett országoknak 
drámai változásokkal kell szembenézniük. Ezen változások elsősorban a mezőgazdaságban 
következnek be, csökkennek a terméshozamok, növekszik az élelmiszerek ára, ugyanakkor 
a bérek nem emelkednek jelentősen. Mindez súlyos társadalmi elégedetlenséghez, zavargá-
sokhoz, felkelésekhez fog vezetni – amint azt láttuk az arab tavasz kapcsán. Az instabilitás 
maga után vonja a radikális csoportok megjelenését, a szeparatista erők megerősödését, 

9 Tarrósy 2010, 24.
10 Lásd bővebben: Farm Africa 2017.
11 Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) átfogó jelentései a klímaváltozás hatásairól.
12 Verisk Maplecroft (é. n.)
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a hagyományos kereskedelmi kapcsolatok felbomlását és számos más tényezőt, amelyek 
hatással vannak a társadalom és gazdaság összes alrendszerére. Az afrikai országok közül 
Nigéria az, amely a felsorolt tényezők közül mindet magáénak tudhatja: hatalmas demog-
ráfiai növekedés, országon belüli vándorlás, egyoldalú, olajkitermelésre alapozott gazdaság, 
etnikai-vallási konfliktusok, környezetszennyezés és környezeti degradáció, gyors ütemű 
urbanizáció, huzamosabb ideje megfigyelhető szárazság, csökkenő vízhozam, dzsihádista 
felkelőcsoport (Boko Haram), szeparatista törekvések jól lehatárolható földrajzi törésvonalak 
mentén, egyre növekvő társadalmi feszültség.13

A Szaharától délre fekvő országokban a népesség növekedése nemcsak az egy főre eső 
művelhető terület nagyságát, hanem az egy főre eső legelőt is drámaian csökkentette. Mivel 
Afrikában elsősorban állati eredetű trágyát használnak talajjavítás céljából, fontos lenne, 
hogy megfelelő nagyságú és minőségű földterület jusson egy-egy gazdálkodási egységre, 
amely képes ellátni tápanyaggal a mezőgazdasági termőterületeket. A műtrágya Afriká-
ban a nagyüzemi keretekben működő gazdaságok kivételével megfizethetetlennek számít. 
Az aszályos évek számának gyarapodása, a csapadék elmaradása és a kiszámíthatatlan 
terméshozamok fenntartják a folyamatos bizonytalanságot, ezáltal növelve az államok 
gazdasági és végeredményben politikai instabilitását.

Sivatagosodás

A klímaváltozás következményeinek egyik legsúlyosabb tünete az aszály és a sivatagoso-
dás problémája. Az ENSZ az 1990-es  évek eleje óta kiemelten foglalkozik a kérdéssel. Ezt 
mutatja az az egyezmény, amelyről a részes felek az 1992-ben  Rio de Janeiróban rendezett 
Föld-csúcson kezdtek tárgyalásokat és 1994-ben  fogadtak el Párizsban. Az Egyezmény 
a sivatagosodás elleni küzdelemről a súlyos aszállyal és/vagy sivatagosodással sújtott or-
szágokban, különös tekintettel Afrikára elnevezésű megállapodáshoz 2007-ig  191 ország 
csatlakozott.14 Az egyezmény a sivatagosodás fogalma alatt a különböző tényezők, köztük 
a hőmérséklet-ingadozások és az emberi tevékenység okozta talajdegradációt érti az arid 
(száraz), a szemi-arid (félszáraz) és a száraz-szubhumid területeken. Ki kell emelni, hogy 
a sivatagosodás nem kizárólag természeti jelenség, hanem társadalmi-gazdasági folyamatok 
együttes következménye, amelyben az emberi tényezőnek nagy szerep jut. Az ENSZ jelen-
tései alapján a 2000-es  években a sivatagok terjedése már 500 millió főt érinthet világszerte, 
és a népességnövekedéssel párhuzamosan ez a szám is emelkedni fog. Az afrikai kontinens 
különösen érintett a sivatagosodás ügyében.

A fekete földrész vizsgálatakor érdemes leszögezni, hogy egy Európánál háromszor 
nagyobb, több mint 30 millió km2-es  területről beszélünk, amely rendkívül diverz ég-
hajlati, környezeti, földrajzi és társadalmi-gazdasági tényezőkkel rendelkezik. Léteznek 
azonban problématípusok, amelyek egyrészt világszerte jelen vannak, másrészt az afrikai 
kontinens egyes makrorégióira vonatkozóan azonosíthatók. Afrika még nagyon sok helyütt 
rurális jegyekkel jellemezhető kontinens, a lakosság háromötöde még mindig vidéken él 
annak ellenére, hogy az 1970–1980-as  évektől erőteljes urbanizációs folyamatok zajlanak. 

13 Neszmélyi 2012, 67–69.
14 Arcanum 2017.
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 Tanulmányok sora szól arról, hogy Afrikában a talaj termékenysége válságos állapotba 
került. A kontinens területének körülbelül egyharmadát teszik ki azok a szubhumid és fél-
száraz síkságok, amelyeket a legsúlyosabb mértékben érint a klímaváltozás. Jelenleg ezeken 
a területeken több mint 200 millió ember él.15

A FAO, valamint a UNEP (az ENSZ Környezetvédelmi Programja) jelentése szerint 
319 millió hektár nagyságú földterületet érint a sivatagosodás Afrika-szerte, elsősorban 
az Egyenlítőtől északra eső területeken. A Szahara és a Száhel-övezet kiemelten veszélyez-
tetett zóna, hiszen a sivatag északi és déli irányban folyamatosan változik.16 Rakonczai János 
kiemeli, hogy a Száhel-övezetben az elmúlt 100 évben lettek kimondottan tartós, száraz 
időszakok. A csapadék volumenének csökkenése hosszabb távon környezeti degradáció-
hoz, kiszáradáshoz, vízhiányhoz és éhínséghez vezetett. Mindezen folyamatok párosulva 
a demográfiai növekedéssel, az állatállomány számának megnégyszereződésével, a modern 
állattartás és túllegeltetés jelenségével, a nem következetes és észszerű földművelési mód-
szerek használatával, illetve az erdőirtással olyan változásokhoz vezettek az ökológiailag 
instabil területeken, amelyek következtében a növényzet nem volt képes megújulni, a talajt 
az erózió visszafordíthatatlanul károsította.17 Ugyanakkor még a tudósok sem képesek meg-
magyarázni azt a folyamatot, amelyet a műholdak mutatnak: az utóbbi években a Szahara 
határsávjai megint zöldülnek, elsősorban a megváltozott csapadékmennyiség hatására.

2010 nyarától 2012 nyaráig súlyos, hosszan tartó szárazság vette kezdetét Kelet-Afri-
kában, amelyet ENSZ-szakértők az elmúlt 60 év legsúlyosabb katasztrófájának neveztek. 
A szárazság hátterében részben a La Nina nevű, 2–7 évig tartó időjárási anomália állt, amely 
Kelet-Ázsia térségében hatalmas viharokat és áradásokat eredményezett, míg Afrika ke-
leti részén aszályt és csapadékmentes időszakot hozott. A 2010 végén kezdődött szárazság 
különösen Szomáliában, Etiópiában, Dzsibutiban, Ugandában és Kenyában érintett nagy 
területeket: az Oxfam jelentése szerint közel 12 millió ember élelemhez jutása került veszély-
be. A viszonylag gyorsan kialakuló élelemhiány miatt egyes élelmiszerek árai meghárom-
szorozódtak, ez pedig tömeges éhínséghez vezetett az egyébként is szegény keleti-afrikai 
országokban. Napjainkban a szárazság következtében már a szavannán élő állatfajok ter-
mészetes élőhelyét is veszélyeztetik a nomád állattartók, akik Kenyában a nemzeti parkok 
területére is beterelik állataikat, kiszorítva onnan a vadon élő állatokat, akik így könnyű 
zsákmányai lesznek a ragadozóknak és az orvvadászoknak.18

A sivatagosodás okai közül ki kell emelni a talajdegradációt. Ez a jelenség a bioló-
giai vagy gazdasági termőképesség, valamint az esővízzel táplált, az öntözött termőföld, 
a vadászterületek, legelők, fás területek és erdőségek együttesének csökkenését, ideiglenes 
vagy tartós elvesztését jelenti, ami természetes folyamatokra (csapadék mennyiségének 
megváltozása – aszály, szárazság, szél és víz okozta talajerózió, növénytakaró elvesztése) 
vagy emberi tevékenységgel összefüggő okokra (földhasználat, túlöntözés, erdőirtás, túl-
legeltetés) vezethető vissza.19 Súlyos talajeróziós folyamatok zajlanak Sierra Leonéban, 
Libériában, Ghánában, Nigériában, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Etiópiában, 
Szenegálban, Mauritániában, Nigerben, Csádban, Szudánban, Szomáliában és Afrika más 

15 Bunch 2011, 93.
16 FAO 2017.
17 Rakonczai 2008, 65–67.
18 Qiu 2017.
19 Nelson 1990, 2.
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részein egyaránt. A növekvő népességnek egyre több élelmiszerre lesz szüksége, az élelmi-
szert pedig elsősorban azon országok fogják biztosítani, ahol exportképes mezőgazdasági 
termelés folyik. Ez azt jelenti, hogy a használatba vett földek kizsákmányolása fokozódik, 
a fejlődő országok megpróbálnak majd újabb és újabb területeket bevonni a mezőgazdasági 
termelésbe, amihez megint csak vízre lesz szükségük. Az emberi beavatkozás következ-
tében – öntözés, növényvédő szerek, egyéb kemikáliák használata – tájdegradáció indul 
meg, a termőterület biológiai produkciója, hasznossága csökken vagy teljesen elvész. A Föld 
mezőgazdasági területeinek közel 38%-a  degradálódott, a leromlás a fejlődő világban okoz-
za a legnagyobb problémákat, Afrikában ez a részarány elérte a 60%-ot. Afrika GDP-jének 
40%-át még mindig a mezőgazdaság állítja elő, bár a szolgáltatási szektor is dinamikusan 
fejlődik. A mezőgazdasági termelés növekedési üteme az 1990-es  évektől évi 2,5%-os  volt, 
ami kismértékben ugyan, de elmaradt a 2,6%-os  népességnövekedési ütemtől.20 A termő-
területek leromlása azonban közvetlenül a demográfiai növekedésre és a klímaváltozásra 
vezethető vissza. A térségben már napjainkban is 10%-os  talajnedvesség-csökkenés tapasz-
talható, a probléma pedig egyre súlyosbodik.21

A UNEP szakértői határozott összefüggést tártak fel a földterületek romlása, kimerü-
lése, a sivatagosodás és a fegyveres összeütközések okai között. A sivataggá váló, teljesen 
kiszáradó térségből elvándorló nomád állattartók, földművesek óhatatlanul másutt keresnek 
boldogulást, ezzel behatolva más népek és országok területeire, miként történt ez a szudáni 
polgárháború kapcsán. A több komponensből álló, részben az ökológiai változásokból és víz-
hiányból eredeztethető konfliktusok – mint Dárfúr – ügyében jó esetben is csak egyfajta 
stabilizáció és a további nagyobb humanitárius katasztrófák megakadályozása képzelhe-
tő el, végleges, megnyugtató megoldás kevésbé.22 A humanitárius katasztrófa színteréül 
szolgáló nyugat-szudáni Dárfúr központi régiójának népsűrűsége alig néhány évtized alatt 
mintegy hatszorosára nőtt, 3 fő/km2-ről 18 fő/km2-re. A Száhel-övezet déli részén található 
térség ökológiai jellemzői ugyanezen időszakban nagymértékben változtak. A fő probléma 
a vallási, etnikai ellentéteken és ökológiai gondokon túl azonban az, hogy a mezőgazdasági 
területek aránya növekszik a hagyományos nomád szállások közötti útvonalakon, aminek 
következtében a nomádok csupán megművelt területeken áthaladva, azokat legelőként hasz-
nálva képesek folytatni hagyományos szállásváltó életmódjukat.23

Erdőirtás

A klímaváltozás hatásait a kontinensen folytatott erdőirtás súlyosbítja. Afrikában 650 mil-
lió hektár erdő található, ez a Föld erdős területeinek 17%-át teszi ki. Az erdőirtásban élen 
járó 10 ország közül 6 (Szudán, Tanzánia, Zimbabwe, Zambia, Nigéria, Kongói Demokra-
tikus Köztársaság) a fekete kontinensen található, azonban a nagy telepítők között egyetlen 
afrikait sem találunk. Az afrikai erdők, főképpen az esőerdők fogyása a világ átlagánál 
négyszer gyorsabb ütemben zajlik, elsősorban annak köszönhetően, hogy az erdőségek alig 
2%-a  maradt közösségi tulajdonban, a többi már állami vagy külföldi ellenőrzés alá került 

20 Sebestyén–Szombathy–Tarrósy 2006, 235.
21 Kertész 2001, 45.
22 Marsai 2010, 40.
23 Kebebew–Tsegaye–Synnevåg 2001.



58 Afrika a globalizált világban

az elmúlt évtizedek során. Afrika faállománya évente 0,8%-kal  csökken, és ha nem törté-
nik radikális változás az erdőgazdálkodásban, 60 év múlva már nem lesz mit kitermelni.24

A Kongó-medence esőerdejének fái és a felszín alatt található rengeteg ásványkincs 
(arany, gyémánt, vas, réz, urán) egyre több befektetőt csábít Közép-Afrikába. Az itt olcsón 
kitermelt fát európai, nyugat-amerikai és ázsiai piacokon adják el. Óriási méreteket ölt 
az illegális fakitermelés is, amely egyfelől visszafordíthatatlan károkat okoz az erdőkben, 
másfelől nem járul hozzá a nemzetgazdaság fejlődéséhez. Az innen származó bevételek 
ugyanis legtöbbször korrupt hivatalnokok zsebébe vándorolnak, nem segítve a helyi la-
kosság megélhetését. (A 2009-ben  felülvizsgált 156 fakitermelési tevékenység közül 91 
bizonyult illegálisnak, a helybeliek szerint a valós számok még ennél is rosszabb helyzetet 
mutatnak.)25 Csupán a Kongó-medencében több mint 40 millió afrikai léte függ közvetlenül 
az erdőktől. Az erdők továbbá 270 emlősfajnak adnak otthont, köztük a mára veszélyeztetett 
gorilla- és csimpánzfajoknak, valamint a bonobóként is ismert törpecsimpánzoknak. Ezek 
a fajok kizárólag Afrikában őshonosak.

Az erdőirtás a sivatagok terjedéséért is felelőssé tehető. Az utóbbi években az ENSZ 
és civil szervezetek bevonásával több olyan – vízgazdálkodási és talajvédelmi – projekt in-
dult Mauritániában, Csádban, Etiópiában és Eritreában, amelynek következtében a Szahara 
kismértékben ugyan, de átmenetileg visszahúzódott. Az 1970-es  években már napirendre 
került, majd a 2000-es  évek második felében ismét felélesztett Great Green Wall (Nagy 
Zöld Fal vagy Zöld Szahara) kezdeményezés 11 afrikai ország részvételével egy 7800 km 
hosszú és 15 km széles zöld sávval, faültetéssel és megújuló energiával működtetett erőmű-
rendszerek segítségével állítaná meg a Szahara déli terjeszkedését, közben pedig elektromos 
áramot állítana elő.26 A nagyívű kezdeményezések azonban finanszírozás és áldozatvállalás 
híján javarészt csak a tervezőasztalnak készülnek, utópisztikus programokat fogalmaznak 
meg, amelyekből vajmi kevés válik valósággá.27

Az esőerdők fennmaradása és védelme globális érdek, hiszen az itt élő buja növény-
zet a szén-dioxidot megköti, helyette oxigént juttat a légkörbe, így csökkentve a fenyegető 
üvegházhatást. Mindezek ellenére minden egyes másodpercben fél focipályányi esőerdőt 
pusztítanak el. A Greenpeace globális civil szervezet a helyiek segítségével igyekszik nyilvá-
nosságot biztosítani ezen esetek számára, és ha idejében értesül egy-egy helyi konfliktusról, 
csapatával megpróbál közbeavatkozni.

Afrikai vízproblémák

A klímaváltozás hatásai kapcsán kiemelten kell foglalkoznunk a vízproblémákkal. Nap-
jainkban több mint 1,5 milliárd ember nem jut rendszeresen kellő mennyiségű és megfele-
lően tiszta ivóvízhez. A borúlátó forgatókönyvek szerint 2050-re  az emberiség 66%-ának  
nem lesz elegendő és fogyasztásra alkalmas ivóvize. A 21. század egyik legsúlyosabb, 
megoldásra váró problémája tehát egyértelműen a permanens vízszennyezés és a fenyegető 
vízhiány. Ezt bizonyítja az a tény is, hogy évente 5–8 millió ember veszíti életét, és közel 

24 Glied 2010.
25 Glied–Bumberák 2011, 12.
26 Ongrádi 2010.
27 Glied 2016.
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300 millióan betegszenek meg szennyezett vagy fertőzött víz fogyasztása miatt, főként 
Afrika és Ázsia, a fejlődő országok környezeti szempontból egyébként is súlyosan terhelt 
részein.28 A vízhiány a kommunális ellátás akadozása vagy teljes megszűnése mellett egyéb 
következményekkel is jár: a mezőgazdasági élelmiszerhozamok a túlöntözés, a szélsőséges 
időjárási körülmények (szárazság, aszály, esőzések), valamint a természeti katasztrófák ha-
tására fokozatosan romló termőterületek következtében csökkenek, a lakosság az alapvető 
tápanyagokhoz sem jut hozzá megfelelő mennyiségben. Ez előbb-utóbb arra sarkallja majd 
emberek százezreit, hogy másutt vagy más körülmények között keressenek boldogulást. 
Míg az alkalmazkodásra való hajlam sokszor hiányzik, addig az akarat sem mindig elég, 
hiszen adott környezeti tényezők mellett az élelmiszerhiány csökkentésére tett lépések 
hatékonysága viszonylag kicsi, a terméshozamok pedig fizikailag nem növelhetők egy bi-
zonyos mennyiség fölé.

Az ENSZ Környezetvédelmi Programjának szakértői határozott összefüggést tártak 
fel a földterületek kimerülése, a sivatagosodás és a konfliktusok okai között, különös tekin-
tettel a csapadék mennyiségének lassú, de folyamatos csökkenésére, amely a nomád állat-
tartók, a hagyományos földművelő társadalmak és a modern, gépesített mezőgazdaságban 
dolgozók között kelt feszültségeket.29

Amennyiben egyértelműen környezeti romlás miatt akadozik vagy szűnik meg egy 
adott területen az élelmiszer-termelés, az exportőrök azt fegyverként használhatják a kény-
szerhelyzetbe került, behozatalra szoruló államokkal szemben, amelyek súlyos összegeket 
is képesek fizetni az élelmiszerért. Mivel mostoha gazdasági helyzetük miatt ezen orszá-
goknak nincsenek többletforrásaik, előbb-utóbb olyan, stratégiailag fontos területektől kell 
pénzt elvonniuk, mint az oktatás vagy az egészségügy. A segélyek nem oldják meg a prob-
lémákat, a hitelek pedig még inkább kiszolgáltatják az adósságspirál csapdájában vergődő, 
kilátástalan helyzetbe kerülő harmadik világbeli országokat.30

Globálisan mintegy 261 nemzetközi vízrendszert tartanak nyilván, ebből több mint 
50 a fekete kontinensen található. Afrikában 34 folyón legalább kettő, 28-on pedig három 
vagy annál több ország osztozik (ilyenek például a Volta, a Limpopo, az Oranje, az Ogooué, 
a Szenegál vagy az Okavango). A Kongó és a Niger 10-10, míg a Zambézi nyolc, a Csád-
tó pedig négy országot érint, és külön ki kell emelnünk a Nílus problémáját. A 30 millió 
km2 területű kontinensen ezenkívül több mint 300 felszín alatti kiterjedt vízbázis létezik, 
amelyek a határokat átlépve számos ország területét érintik.31 Ez eleve különböző típusú 
és intenzitású konfliktusokat rejt magában.

A World Water Council (Víz Világtanács) 1998-ban  készített jelentése32 azon térségeket 
vette sorra, ahol komoly esélye van a krónikus vízhiány következtében kialakuló konfliktu-
soknak. A szervezet az afrikai kontinens kapcsán a mediterrán térséget, a Nílus-medencét, 
a Száhel-övezetet és a Kongó-medencét jelölte meg mint lehetséges összecsapások helyszíneit. 
Gyakorlatilag úgy is tekinthetünk a régió vízdeficitjének mértékére, mint a lakosság ellátá-
sához szükséges élelem megtermeléséhez szükséges víz mennyiségére, a vízért folytatott 
küzdelem 2006 nyara óta ugyanis valójában a világ gabonapiacain folyik. A 2006 után 

28 Szubszaharai Afrika, Dél- és Délkelet-Ázsia, Közép- és Dél-Amerika egyes országai. Glied 2009, 41–66.
29 UNEP 2007, 81.
30 Glied 2009, 41–66.
31 Rajasekaram–Simonovic–Nandalal 2005.
32 Gleick 1999.
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fokozatosan kialakult élelmiszerár-robbanás okát a szakértők részben a  bioüzemanyagok 
előállításához szükséges növények, illetve az energianövények termelési volumenének nagy-
mértékű növekedésében látják, holott kizárólag ezen magyarázat félrevezető lehet, ezért 
más szempontokat is figyelembe kell vennünk. A részben spekulációs jellegű, jelzálogpiaci 
válság elől menekülő tőke terménypiaci megjelenése abnormális, és a valóságos szükségle-
teket csak hosszú távon tükröző virtuális keresletet gerjesztett a főbb mezőgazdasági ter-
mények iránt.33 A reálgazdasági folyamatok arra ösztönözték a földműveseket, hogy olyan 
élelmiszer- vagy takarmánynövényeket termesszenek, amelyeket a kereskedők 2006 és 2008 
között viszonylag magas áron vettek át.34 Azonban az eltúlzott piaci reagálás valódi oka 
az volt, hogy 2001-től  kezdődően az átalakuló mezőgazdasági trendek hatására a világmé-
retű gabonakészlet a felére csökkent, ami akár azt is jelezhetné, hogy visszaszorultak a piaci 
mechanizmusokat befolyásoló, szabályozó tényezők, ám a rohamos népesedési tendencia, 
a meredeken emelkedő energiaárak és a globális gazdasági válsághelyzet mellett ezen össze-
függés természetesen érvényét veszti. Az egyes piacok mozgásai szorosan összefüggnek 
egymással, így várható volt a nyersanyagpiaci fellendülés valamilyen formában történő 
átterjedése az élelmiszerek, azon belül a gabonafélék globális piacára is.35

„Ahol vízhiány van, ott a jövőben gabonahiánnyal és élelmiszerhiánnyal kell számolni” 
– állítják a Stockholmi Nemzetközi Vízügyi Intézet (SIWI, Stockholm International Water 
Institute) munkatársai. Az intézet az ENSZ Fenntartható Fejlődés Bizottságának 2004-es  
New York-i  ülésén mutatta be a vízkészletek fogyásával kapcsolatos előrejelzését, amely 
ugyan a jelenleginél borúsabb képet mutat, mégis egyfajta mérföldkő lehet a különböző 
területeken jelentkező problémák kölcsönhatásainak feltárásában. A fejlődő országokban 
a mezőgazdaság a vízfogyasztás 70–90%-áért felelős. Ha csökken a felhasználható víz 
mennyisége, a mezőgazdasági növények sem jutnak elegendő mennyiségű tápanyaghoz. 
Elemzők szerint a pénzügyileg stabil országok – nem feltétlenül a katonai szempontból leg-
erősebbek – tudnak majd érvényesülni a „harcban”. A 95 millió lakosú Egyiptom az 1990-es  
évek vége óta szorul jelentős gabonaimportra, sőt napjainkra behozatala már megközelíti 
a világelső Japánét. Kairó jelenleg teljes gabonaszükségletének 40%-át importból fedezi, 
élelmiszer-függőségét folyamatosan növekvő népessége tovább súlyosbítja. A 34 millió 
lakosú Algéria gabonaszükségletének jóval több mint 50%-át fedezi külföldi vásárlásból. 
A 2006-ban  a Közel-Keletre és Észak-Afrikába importált gabona és egyéb mezőgazdasági 
termék megtermelésének vízigénye közel akkora mennyiséget tett ki, mint a Nílus Asszu-
áni-gátnál mért éves vízhozama, azaz mintegy 84 milliárd m3-t.36

Észak-Afrika – az időnként megfigyelhető áradások ellenére – komoly vízhiánnyal 
küzd, ami a népességnövekedéssel párhuzamosan az elkövetkező évtizedekben súlyosbodni 
fog. A leginkább fenyegetett országok, köztük Algéria, Líbia és Egyiptom tett ugyan lépé-
seket a probléma enyhítésére, illetve a jövőbeni krízis megelőzésére, de nem tudni, hogy 
erőfeszítéseik hatékonynak bizonyulnak-e, főként az arab tavasz utáni zűrzavaros politikai 
helyzetben. Kairó helyzetét egyetlen édesvízforrása, a Nílus vízhozama biztosításának fon-
tossága miatt külpolitikai akadályok nehezítik. Egyiptom, a katonai erő használatát több 

33 Szabó 2009.
34 Több országban az árrobbanás hatására extraprofit-ellenes intézkedéseket vezettek be, például exporttilalmat 

rendeltek el, ez pedig rendkívül érzékenyen érintette a termelőket.
35 Losoncz 2008.
36 Losoncz 2008.
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esetben is kilátásba helyező észak-afrikai hatalom 10 országgal (Szudán, Dél-Szudán, Etiópia, 
Kongói Demokratikus Köztársaság, Burundi, Ruanda, Tanzánia, Kenya, Uganda, Eritrea) 
osztozik a lakosság 97%-át vízzel ellátó Níluson, illetve annak forrásvidékén. Egyiptom 
népességének fő megélhetési forrása napjainkban is a földművelés, a kinyert víz 90%-át 
a mezőgazdaságban használják fel. A folyó vízhozamának ma már alig 10%-a  éri el az egy-
re inkább elmocsarasodó és a járványok terjedésének kedvező terepet biztosító torkolatot. 
Egyiptom és a felvízi országok konfliktusát tovább súlyosbította, hogy a szudáni kormány 
nagymértékű folyószabályozási program (gátak kialakítása, folyóelterelések) kidolgozását 
kezdeményezte az 1970-es, majd az 1990-es  években, immáron Kína támogatásával.37 Ha-
sonló folyamatok zajlottak az aszállyal és éhínséggel sújtott Etiópiában, ahol az 1970-es  
évektől kezdődő népességrobbanás napjainkra már kritikus méreteket öltött, ezért a kormány 
bejelentette, hogy 200 db gátat készül építeni a Nílusra, ezáltal a folyó vizéből 500 mil-
lió m3-t tervez felhasználni öntözésre és vízenergia előállítására. Etiópia a terméshozam 
növelése érdekében több ízben hangsúlyozta, hogy 3,7 millió hektárnyi földterületet vonna 
be az öntözéses gazdálkodásba a közel 3 millió embert érintő éhínség csökkentése céljából. 
A Nílus-régióhoz tartozó államok nézeteltéréseiket évek óta igyekeznek tárgyalásos úton 
megoldani, különböző kormányközi fórumok életre hívásával és működtetésével.

A Csád-tó

A tavak kiszáradásának egyik legkétségbeejtőbb példája a Száhel-övezet középső részén 
található Csád-tó, amely alig négy évtized alatt 96%-kal  zsugorodott. Az egykor hatalmas 
kiterjedésű állóvíz területén jelenleg négy ország, Csád, Nigéria, Niger és Kamerun osztozik. 
A tó térfogata elsősorban a trópusi éghajlati tényezőktől függött, hiszen a fő tápláló folyók 
(Sári-Logone, Komadugu-Yobe) ebben az éghajlati övben erednek, vízgyűjtő területük is 
ott található, a Csád-tó pedig a szavanna és az alacsony szélességek száraz éghajlata hatá-
rán fekszik. Az üledékmintákból valószínűsíthető, hogy a tó a történelem során többször 
is kiszáradt, azonban eleddig visszanyerte eredeti állapotát. Az első problémák az európai 
gyarmatosítók megjelenésével, már a 19. században elkezdődtek, ugyanis a hódítók hamar 
felismerték a Szaharához közel eső vízforrás fontosságát. A helyzet a 20. század 60-as  
éveitől kezdett súlyosbodni, miután a dekolonizációs folyamat következtében függetlenné 
váló Csád-parti afrikai országok fenntarthatatlan és pocsékoló vízgazdálkodási projektekbe 
kezdtek.38 Az antropogén hatások negatív következményei (fokozott vízkivétel, túlöntözés, 
folyóelterelési munkálatok) pontosan egybeestek az éghajlatváltozás első jeleinek felisme-
résével, csökkent a csapadék mennyisége, a természetes víztározók szintje pedig tragikus 
mértékben zuhant. A növekvő népesség és a csökkenő vízhozam – főként Nigériában – olyan 
vízgazdálkodási tervekkel párosult, amelyek előrevetítették a Csád-tó ökológiai katasztrófáját.

37 Vörös 2010, 122–123.
38 Horváth 2008, 65–66.
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Forrás: www.brookings.edu/wp-content/uploads/2017/02/global_20170209_lake-chad.png

A Csád zsugorodása, a halállomány jelentős csökkenése kilátástalan helyzetbe hozza a part-
ján élő halászokat, illetve a turizmusból élőket, akik kénytelenek elvándorolni vagy más 
munkalehetőségek után nézni. A tó medencéjében évtizedek óta átalakuló fauna szemtanúi 
vagyunk, a biodiverzitás csökken, számos veszélyeztetett állat- és növényfaj véglegesen 
eltűnhet. A mostaninál sokkal szorosabb és hatékonyabb politikai összefogás jelentene re-
ményt a Csád-tó számára, mindezek hiányában a tó hamarosan el fog tűnni.

http://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2017/02/global_20170209_lake-chad.png 
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Nyugat-Afrika

1968 és 1973 között eltérő földrajzi eloszlásban ugyan, de 15–30%-kal  csökkent a csapa-
dék mennyisége Nyugat-Afrikában, ennek eredményeképpen a térség három legfontosabb 
folyója, a Niger, a Volta és a Szenegál vízhozama 40%-kal  esett vissza. Tekintve, hogy 
Nyugat-Afrika 17 állama összesen 25 vízgyűjtő területen osztozik, e radikális változás ál-
landó feszültséget gerjeszt az érintett folyómenti országok között. Nigéria és Niger a Niger 
folyó, Szenegál, Mauritánia és Mali a Szenegál folyó, Ghána és Burkina Faso a Volta folyó, 
míg Nigéria, Kamerun és Csád a Csád-tó vízmegosztása miatt került szembe egymással. 
Az említett országok egy része ráadásul a Száhel-övezetben található, ahol a globális 
klímaváltozás következtében kialakuló környezeti problémák, úgymint a sivatagosodás, 
a vízhiány, a migráció és a szikesedés hatványozottan vannak jelen. A térség területileg 
jelentős országai, mint például Nigéria, Niger vagy Mauritánia elsősorban a vízi erőmű-
vekre építették és építik energiaellátásukat, illetve öntözési rendszerük ellátását. A Niger 
folyóra összesen 20 vízerőmű építését tervezik a part menti országok, amelyek közül Gui-
nea, Mali és Niger külön-külön 3-3 gátat hozna létre. A csökkenő vízhozam és a nagy vizes 
projektek megvalósításának nehézségei önmagukban rejtik a konfliktus lehetőségét, csak 
Guinea és Mali hatalmas projektje, az építés alatt álló Fomi-gát 45 cm-rel csökkenti majd 
a Niger-delta vízszintjét.39

A jelenleg 180 millió lakosú Nigéria az 1980-as  évektől kezdve küzd egyre súlyosabb 
energiahiánnyal. Abuja az 1990-es  években megkezdett két nagy vizes projekt megvaló-
sításában látja a helyzet megoldását. Bár a 4200 km hosszú Niger folyóra tervezett Kainji 
és Jebba vízerőmű beruházási költségei elérik a 135 millió dollárt, általuk 1,6 millió hek-
tár, eddig terméketlen terület válik megművelhetővé, ami egyrészt enyhíthet az északról 
a Szahara térhódítása miatt elköltöző fölművesek százezreinek helyzetén, másrészt a gátak 
által termelt energia megoldhatja – ha csak ideiglenesen is – az érintett területek gondjait. 
A feszültség azonban fokozódhat is, mivel a folyó felsőbb részein található Niger és Mali 
is bejelentette, hogy két gát építését tervezi a Niger folyóra. Nigériai szakértők attól tarta-
nak, hogy ezek a tervezett beruházások éves szinten akár 10%-kal  csökkenthetik a folyó 
vízhozamát, ez pedig veszélyezteti Abuja terveit.

Klímamigráció

Az IPCC már 1990-es  jelentésében figyelmeztetett arra, hogy a túlnépesedés40 mellett a glo-
bális klímaváltozás, a szélsőséges időjárási jelenségek sokasodása, továbbá a környezeti rom-
lás és a krónikus vízhiány migrációs hullámokat indíthat el Afrika különböző térségeiből.41 
Bár nemzetközileg elfogadott, egységes definíció a mai napig sincs rá, talán a Nemzetközi 

39 Diarra 2011.
40 Az ENSZ szerint 2050-re  a Föld 8 milliárd fős népességéből 2 milliárd ember már a szubszaharai Afrikában 

él majd.
41 A tengervízszint-emelkedés Afrikában nem számít kiemelt problémának. A különböző forgatókönyvek sze-

rint az emelkedés 2030-ra  elérheti a 8–17 cm-t, de a jégsapkák olvadásának ütemétől függően nem kizárt 
a  80–90 cm-es  emelkedés sem (Bánfi 2010, 10.). A folyamat a Nílus-deltában és más, alacsonyan fekvő tér-
ségekben élő lakosságot ösztönözhet vándorlásra.
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Migrációs Szervezet (International Organization of Migration, IOM) leírása fedi le a lehe-
tő legjobban a kérdést: „A környezeti migránsok olyan személyek vagy csoportok, akiket 
az életükre vagy életfeltételeikre károsan ható, hirtelen vagy fokozatos környezetváltozás 
lakhelyük elhagyására kényszerít, illetve emiatt egy időre vagy végleg kénytelenek saját 
elhatározásukból más helyre távozni hazájukon belül vagy kívül.”42

A kivándorlásra ösztönző tényezők összefoglalva a következők:
• rossz életkörülmények, kilátástalanság, nyomor;
• etnikai, vallási, faji konfliktusok; háborúk; politikai instabilitás; politikai üldöztetés;
• rendkívül dinamikusan növekvő fiatal népesség, túlnépesedés;
• klímaváltozás negatív hatásai, sivatagosodás, természeti katasztrófák, környezeti 

degradáció, vízhiány.

Jellemző, hogy a felsorolt tényezők külön-külön, de sok esetben és különböző konstellációk ban 
együtt szerepelnek az elvándorlást kiváltó okok között. A kibocsátó országok közül néhány, 
akár több kivándorlásra ösztönző tényezővel is küzd, amelyek egymás hatását erősítik, 
komplex, bonyolult problémát kialakítva. Az elmúlt egy évtizedben belső konfliktusokkal 
szembesült Szudán, Dél-Szudán, Szomália, Mali és Nigéria. Ugyanakkor a Száhel-övezetben 
lévő országokban (többek között Szenegál, Mauritánia, Mali, Niger, Csád, Szudán, Erit-
rea, Etiópia) súlyos problémát jelent az elsivatagosodás, a vízhiány és az egyre gyakoribb 
szárazságok, illetve az elmúlt évtizedekben a dzsihádista szervezetek (Anszár as-Saría, 
al-Káida Szervezete az Iszlám Maghreb Földjén stb.) megerősödése.43

Manapság az ENSZ 20–25 millió főre becsüli azon migránsok számát, akik valamely 
ökológiai ok miatt hagyták el lakóhelyüket.44 A klímamenekültek jogi helyzete sem tisz-
tázott, hiszen a nemzetközi jogban is hiányoznak a klímamigránsokra, klímamenekültekre 
vonatkozó jogszabályok, vagy nem egyértelmű a státuszuk. Az egyik fő kérdés, hogy 
az ökológiai okokból (természetet, környezetet – beleértve az épített környezetet is – át-
alakító, megváltoztató katasztrófa, éghajlati, időjárási folyamat, illetve ember által okozott 
hatás következtében) migrációra kényszerített emberek vajon tekinthetők-e egyszerűen 
gazdasági migránsoknak, vagy menekültként kell őket kezelni az 1951-es  genfi egyezmény 
és más nemzetközi egyezmények alapján. Környezeti okokra hivatkozva jelenleg senki nem 
kaphat menedékjogot.

Mind a környezeti, mind a klímamigráció szoros kapcsolatban áll olyan, látszólag 
független szektorokkal, mint a közegészségügy, az oktatás, a területfejlesztés vagy a köz-
biztonság, és mindez az ENSZ szerint már 2010-ben  összességében mintegy 50 millió 
embert érintett világszerte.45 A világhírű ökológus, Norman Myers előrejelzése szerint 
2050-re  200 millióra nőhet az ökológiai okokból otthonukat kényszerűen elhagyók száma. 
Az IOM Nemzetközi Migrációs Szervezet szintén 2010-es  becslése szerint a 21. században 
192 millió embert érinthet a globális klímaváltozás okozta népvándorlás.46

A 2010-es  cancúni klímacsúcs (COP-16) meglepő módon már nem a 2012 utáni időszakra 
tervezett kvóták körüli vitáktól volt hangos, hanem a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás 

42 Vág 2011, 12–13.
43 Biedermann 2016.
44 UNDP (é. n.).
45 Bánfi 2010.
46 Mayer–DaSilva 2011.
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és a fejlődő országoknak nyújtott segítségnyújtás lehetőségeitől. Az IOM már a 2007-es, 
Baliban tartott klímacsúcs (COP-13) idején szorgalmazta a klímamigránsok státuszának 
és maga a jelenség meghatározását. A tárgyalások lezárásaként elfogadott Bali Akcióterv 
(Bali Action Plan) rögzítette ugyan, hogy a klímaváltozás negatív hatásainak csökkentése 
mellett az alkalmazkodás is fontos szempont, de nem adott útmutatót a klímamigrációval 
kapcsolatban. Az IOM szerint a migrációval kapcsolatos politikákat a klímapolitika szerves 
részeként kellene kezelni, nem pedig önálló szakpolitikai ágazatként. A szervezet javaslata 
szerint minden államnak hatékonyan védekeznie kellene a klímaváltozás negatív hatásai 
ellen, és – ha más úton nem lehetséges – áttelepítéssel kellene megelőzni a kényszerű ván-
dorlási hullámokat. Továbbá tervet kellene kidolgozni a migráció tervezett keretek között 
tartására, ellenőrzésére és irányítására. A stratégiában szerepet kell kapnia olyan ténye-
zőknek, amelyek a mainál pontosabb képet adhatnak a klímamigráció folyamatáról, okairól 
és következményeiről. Fel kell tárni továbbá, hogy a vándorlás egy adott országon belül 
vagy határokon túlnyúlóan következik-e be, és milyen tényezők befolyásolják azt. Azokat 
a személyeket vagy személyek csoportját, akiket otthonuk vagy szokásos tartózkodási 
helyük elhagyására kényszerítettek vagy erre kényszerültek – különösen fegyveres konf-
liktusok, általánossá vált erőszak, emberi jogok megsértése, illetve természeti vagy ember 
által előidézett katasztrófák elől menekülve –, de akik otthonukat elhagyva nem léptek át 
nemzetközileg elismert államhatárt, belső menekülteknek, belső hontalanoknak (Internally 
Displaced Person, IDP) nevezi a nemzetközi szakirodalom.47 Mind a civil szervezetek, mind 
a G77 csoport államai sikerként könyvelték el, hogy a tárgyalásokat lezáró egyezménybe 
bekerült: a tagállamok indítsanak programokat a klímamigráció tervezett keretek közé szo-
rításának érdekében állami, regionális és nemzetközi szinten egyaránt.48

A tudósok manapság már minden szokatlan időjárási mintát és környezeti anomáli-
át a globális klímaváltozásra vezetnek vissza. Ez valószínűleg túlzás, hiszen a 20. század 
előtt is voltak sok áldozattal és nagy rombolással járó esetek, azonban a demográfiai növe-
kedésnek és a szédületes ütemű urbanizációnak köszönhetően manapság már százezreket 
veszélyeztetnek a különböző természeti katasztrófák. De hogy mennyire kézzelfogható 
a 21. században is a természet pusztító ereje, azt a következő példák is bizonyítják. Az af-
rikai kormányok többsége nincs felkészülve a természeti csapások elleni védekezésre, de 
a természeti katasztrófák a fejlett országokat sem kerülik el. Sem elégséges anyagi forrás, 
sem megfelelő szakértelem, de sok esetben akarat sem áll rendelkezésükre ahhoz, hogy meg-
előzzék az egyre szaporodó időjárási anomáliákból származó károkat. Mozambik példája jól 
mutatja, hogy akár viszonylag rövid idő alatt is olyan komoly környezeti változások történ-
hetnek, amelyek hatással vannak a társadalmi együttélés minden szektorára. A szélsőséges 
időjárás a 2000-es  évek óta súlyos károkat okoz Mozambik számára. 2001-ben, 2007-ben  
és 2008-ban  a hatalmas esőzések következtében kiáradt Zambézi folyó egész településeket 
mosott el a föld felszínéről, de Nyugat-Afrikában is hatalmas áradások voltak 2007-ben. 
2008-ban  a Favio névre keresztelt ciklon heteken át tartó tombolása tovább súlyosbította 
a gondokat, ami miatt százezrek veszítették el otthonaikat. A folyótorkolat és a 2700 km 
hosszú tengerparti sáv teljes egésze erodálódik, a tengervízszint emelkedése eredménye-
ként fokozatosan növekszik az édesvíz sótartalma, így az lassan fogyaszthatatlanná válik 

47 Csapó 2010, 13.
48 Csapó 2010, 13.
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a Zambézi-völgyben és a torkolatban élő közel 4,5 millió ember számára. A mozambiki 
kormányzat, hogy megelőzze a tömeges és ellenőrizhetetlen migrációt, valamint a még 
nagyobb katasztrófát, áttelepítési programot dolgozott ki, amely során a földműveseket, 
halászokat és a veszélyeztetett területeken élőket szisztematikusan szállítják át a nagyobb, 
jobban védhető városokba és belső területekre.49

Az extrém szárazság több mint 260 ezer ember halálát okozta 2010 és 2012 között Afrika 
szarván, tízezrek hagyták el otthonaikat és kerestek élelmet más területeken. Az 1992-es, 
220 ezer ember életét követelő szomáliai éhínség utáni legnagyobb humanitárius kataszt-
rófa elsősorban az évek óta tartó szélsőséges szárazság és az ellenséges katonai csoportok 
egymás elleni harcának következménye. A FAO azonnali beavatkozást sürgetett, mondván, 
meg kell előzni a 25 éve történt pusztításhoz hasonló tragédiát. Ennek érdekében 2012 febru-
árjában a szervezet válsághelyzetet hirdetett, a katasztrófát elkerülni azonban nem sikerült. 
Az éhínségben az öt év alatti gyerekek 10%-a  halt meg, további 13 millió embert érintett 
Szomália-szerte. A szárazság azonban Etiópia északkeleti részén, Zimbabwéban és a Dél-
afrikai Köztársaságban is komoly károkat okozott. A szakértők az El Niño-jelenségre50 
vezetik vissza a történteket. 2015 tavaszán és nyarán Etiópiában lényegében elmaradtak 
a szokásos esőzések, a termény jelentős része elszáradt, kipusztult. A kormányzat azonnali 
intézkedéseket hozott, hogy elkerülje az éhínséget, amely november–decemberre már több 
mint 10 millió embert fenyegetett. Az ENSZ és más segélyszervezetek, valamint az Egyesült 
Államok 1,4 milliárd USD értékben küldött segélyszállítmányokat a kelet-afrikai ország-
nak. Az éhínség következtében 400 ezer gyermek szenvedett alultápláltságtól, és több mint 
100 ezer ember hagyta el lakóhelyét. A helyzet azóta sem rendeződött.51

Mint említettük, Dél-Afrikát is súlyosan érinti a szárazság. Ott nem élelmiszerhiány-
ban, hanem vízhiány formájában jelenik meg a természeti jelenség. Fokvárosban a helyi 
kormányzat radikális intézkedéseket léptetett életbe, felhívta a lakosság figyelmét a takaré-
kosságra, továbbá arra, hogy amennyiben a helyzet nem változik, április 22-én  felfüggeszti 
a vízszolgáltatást. A válság mélységét mutatja, hogy a nagyváros 4 milliós lakossága 2018 
tavaszára közel került hozzá, hogy a világon elsőként szembesüljön a vízkvótával.52

Az afrikai kontinens – a világ legkisebb károsanyag-kibocsátójaként – a klímaváltozás 
minden negatív következményével szembesül. Szárazság, éhínség, vízhiány, környezeti 
degradáció, áradások, sivatagosodás, klímamenekültek milliói. A tendenciák figyelembe-
vételével a jövőben a természeti és időjárási anomáliák száma és hatása erősödni fog, erre 
pedig az afrikai kormányok többsége nincsen kellőképpen felkészülve. Egyrészt azért, mert 
financiális okokból képtelenek felkészülni a gyors környezeti változásokra, másrészt azért, 
mert sok esetben nem is ellenőrzik teljeskörűen az államhatáron belüli területeket. Segé-
lyezés mellett/helyett a nemzetközi közösségnek és az NGO-knak szerepet kell vállalniuk 
a megelőzésben és a hatások csökkentésében, illetve az afrikai államok közötti kooperáció 
erősítésében. Mindezek elmaradása esetén ugyanis rövidesen afrikai klímamenekültek 

49 Glied 2016.
50 A Csendes-óceán egyenlítői vidékén három-, illetve hétévenként meglepő változás áll be az áramlási rend-

szerben. Ez az El Niño-jelenség, amelynek során a keleties passzátszélrendszer felbomlik, s a szél esetenként 
ellentétes irányúvá is válhat. Emiatt gyakoribbá válnak világszerte az árvizek, az aszályok és a hurrikánok. 
Lásd Arcanum (é. n).

51 Schemm 2016.
52 Schlanger 2018.
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milliói fognak más országok és a fejlett világ ajtaján kopogtatni. Ez olyan beláthatatlan 
következményekkel jár, amit jelenleg fel sem tudunk mérni.

Aki esetleg kételkedik a klímaváltozás valódiságában és a helyzet súlyosságában, vessen 
egy pillantást az interneten a Kilimandzsárót fedő hótakaró változására. Míg az űrszondák 
képeinek tanúsága szerint 1993-ban  még hó és jég fedte a csúcsot, mára lényegében eltűnt 
a fehér kupola az 5895 méter magas hegy tetejéről.
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Pásztor Szabolcs

Az afrikai kontinens gazdasági perspektívái  
a nyersanyagárak volatilitásának tükrében

Absztrakt

Az ezredforduló éveiben az afrikai kontinens országaiban látványos gazdasági növekedést 
tapasztaltunk, amely nagyrészt a nyersanyagok világpiaci árának növekedésével volt magya-
rázható. Jelen fejezet azt vizsgálja, hogy ténylegesen mennyiben járult hozzá a korábbinál 
gyorsabb gazdasági növekedéshez az ásványkincsek árának emelkedése, és hogyan alakul-
tak át ezen időszak alatt az afrikai gazdaságok. A következtetések között pedig rámutat, 
hogy eltúlzó volt az a narratíva, amely szerint a kontinens nyersanyagfüggősége nagyban 
enyhült. Számos gazdaság esetében ugyanis egyértelműen pozitív a kapcsolat a gazdaság 
bővülése és a nyersanyagok világpiaci ára között.

Kulcsszavak: gazdasági növekedés, nyersanyagárak volatilitása, nyersanyagfüggőség

Abstract

We experienced a spectacular economic growth in the African continent at the turn of the new 
millennium which was largely related to the increase in world prices of the most important 
raw materials. This chapter tries to shed more light on the exact contribution of this price 
increase to the additional GDP growth and to the transformation of the African economies. 
In the conclusions it points to the fact that the resource dependency of the continent has 
not eased and there is still a direct and positive relationship between the African economic 
growth and the resource prices.

Keywords: economic growth, resource price volatility, resource dependence

Bevezetés

Széles körben ismert tény, hogy az ezredfordulót is magában foglaló 15 évben Afrika a füg-
getlenedési folyamat kezdetekor tapasztalt konjunkturális időszak után ismételten látványos 
gazdasági növekedésen ment keresztül. 1995-től  a bruttó hazai termék (GDP) éves átlagos 
növekedési üteme a szubszaharai régióban 4,3% volt, ami mintegy 3%-kal  volt magasabb, 
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mint az azt megelőző két évtizedben. Az átalakulás szembeötlőnek bizonyult, ugyanis az egy 
főre eső éves jövedelem nagysága az 1994-es  726 USD-ról 2005-re  984 USD-ra  emelke-
dett.1 Ennek tükrében pedig egészen sokszor hangzott el az a megállapítás, hogy az afrikai 
kontinens fenntartható növekedési pályára lépett. Ezekben az években több könyv és szerző 
kezdte a kontinens páratlan gazdasági potenciáljának kérdéseit feszegetni, ami leginkább 
azért kerülhetett előtérbe, mert a kínai kereslet növekedésének hatására jelentősen meg-
ugrott a nyersanyagok világpiaci ára.2

Nem tekinthető véletlennek az sem, hogy növekvő számban kezdtek rámutatni arra 
a tényre, hogy a szembeszökő gazdasági növekedést már egyre kevésbé magyarázza a nyers-
anyagexporttól való függőség. Több szerző hangsúlyozta ugyanis, hogy a nyersanyagárak 
növekedése csak egy részét magyarázza a 2000 és 2008 közötti afrikai növekedési ütemnek.3

A McKinsey Global Institute jelentése4 szerint az afrikai növekedés mögött meghúzódó 
kulcstényezők a javuló politikai és gazdasági stabilitás és a mikroszintű reformok (az álla-
mi vállalatok privatizációja, az adócsökkentés, a kereskedelmi nyitás és az üzleti verseny 
javítása) voltak. A jelentés még azt is kiemelte, hogy az afrikai gazdasági növekedés széles 
körű, több országot és szektort érintő volt, gyökerei jóval túlmutattak a globális nyersanyag-
árak emelkedésén. A kutatóintézet szerint az afrikai üzleti lehetőségek potenciálja nagyon 
nagy, különösen azon vállalatok számára, amelyek az olyan iparágakban tevékenykednek, 
mint a kereskedelem, a telekommunikáció és a bankszektor. A jelentés rámutatott: a gaz-
dasági szakemberek és a befektetők nem engedhetik meg maguknak, hogy figyelmen kívül 
hagyják a kontinens hatalmas potenciálját.

A gazdasági növekedés teljes sikerét azonban beárnyékolta/beárnyékolja, hogy a nyers-
anyagárak növekedésének időszaka 2013-ban  véget ért, és a világpiacokat ma már számos 
bizonytalanság terheli. Ennek pedig az lett az eredménye, hogy a szubszaharai térség 2016-os  
gazdasági növekedése 1,5% volt, amely a 2015-ös  3,3%-os  értéknek kevesebb, mint a fele 
és az utóbbi két évtized növekedési üteménél is sokkal alacsonyabb.5 Kína nyersanyagok 
iránti kereslete beszűkült, és ma már egyértelműen látszik, hogy az az érvelés, amely szerint 
a kontinens nyersanyagoktól való függősége minimális szerepet tölt be a gazdasági növeke-
désben, egyszerűen hibásnak bizonyult. Mindezt felismerve a McKinsey Global Institute 
2016-ban  új jelentést készített. A tanulmányban beismerték Afrika lassuló növekedését, 
az országok eltérő gazdasági növekedési pályáját, és egy ponton az érvelés a következő 
volt: néhány ország továbbra is gyorsan növekedett, míg mások egyértelmű lassulást mu-
tattak az alacsonyabb nyersanyagárak és a magasabb társadalmi-politikai instabilitás kö-
vetkeztében. A további gazdasági növekedéshez az afrikai kormányok és vállalatok javuló 
teljesítményére van szükség.6

A 2016 elejéig tartó nyersanyagár-csökkenés olyannyira új megvilágításba helyezte 
az Africa Rising narratívát, hogy több szerző is óva intett a kontinens egyirányú gazdasági 
felemelkedésével kapcsolatos jövőképtől.7 Valójában ez igaznak is bizonyult, hiszen az afrikai 

1 Mills et al. 2017.
2 Példaként megemlíthetjük: Mahajan 2008.
3 Beny-Cook 2009; Collier 2010.
4 McKinsey Global Institute 2010.
5 AEO 2018.
6 McKinsey Global Institue 2016.
7 Példaként leginkább Taylor 2014 művét lehetne megemlíteni.
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gazdasági növekedés jelentősen lelassult. A későbbiekben ismertetett mutatókból pedig majd 
látható lesz, hogy az afrikai gazdasági növekedés a jövőben nem alapulhat nyersanyagokra, 
mert a folyamatos világgazdasági kereslet erősen megkérdőjelezhető. A kínai növekedési 
ütem például várhatóan a továbbiakban is csökken majd, ugyanis az ország szerkezetváltáson 
esik át, a feldolgozóipar után a szolgáltatások és a fogyasztás köre is egyre hangsúlyosabbá 
válik. Mindezeken túl még azt is érdemes megjegyezni, hogy a nyersanyagok kitermelése 
nem biztosít annyi munkahelyet, amennyire Afrikának szüksége lenne.

Amíg a visszaesés többnyire a nyersanyagexportőröket érintette, számos további té-
nyező járult hozzá a 2016-os  szerényebb teljesítményhez. Ezek között meg kell említeni 
az arab tavasz hatását, a feltörekvő gazdaságok és különösen a kínai gazdaság növekedésének 
visszaesését, illetve az afrikai országok többségét érintő kedvezőtlen időjárást és száraz-
ságot. Gyanítható azonban, hogy a gazdasági megtorpanás ellenére az afrikai növekedési 
pálya újabb lendületet vesz, ami leginkább az erősebb hazai keresletnek, a javuló gazdasá-
gi kormányzási fundamentumoknak és a barátságosabb üzleti környezetnek köszönhető.

Ezen gondolatmenetből is látható, hogy az afrikai kontinens gazdasági növekedésének 
kérdőjelei jelentősen megszaporodtak az utóbbi években, ezért jelen fejezet arra vállalkozik, 
hogy a gazdasági növekedés jellegadó tulajdonságait és lehetőségeit körüljárja. Fel kívánja 
továbbá tárni a nyersanyagárak növekedésének hatásait, és végül, de nem utolsósorban le 
kívánja vonni a legfontosabb gazdaságpolitikai tanulságokat. Természetesen nem marad-
hat el a jövőkép felvázolása sem, ami kapcsán a szerző megjegyzi, hogy éppen a sokasodó 
kérdőjelek miatt érdemes azt kellő körültekintéssel kezelni.

Az utóbbi évtizedek gazdasági növekedésének jellegadó tulajdonságai

Az afrikai kontinens látványos gazdasági növekedést ért el az utóbbi 15 évben: a korábbi, 
az 1980-as  és 1990-es  évekre jellemző 2%-os  GDP-növekedés után, 2001 és 2014 között 5% 
feletti bővülést produkált. A legutóbbi években a növekedés üteme mérsékeltebb volt, de becs-
lések alapján a 2017-es  évben majd ismét meglódulhat.8 A kontinens növekedését negatívan 
befolyásolja a globális gazdaság gyengébb teljesítménye és a kulcsfontosságú nyersanyagok 
árának csökkenése, ami azonban 2017-re  megállt, és ismét növekedésnek indult. A belföldi 
kereslet, a javuló kínálati feltételek, a megfontolt gazdasági döntéshozatal és a kedvező 
külső pénzügyi transzferek ugyancsak ösztönző tényezőként hatnak. Az African Econo-
mic Outlook (AEO) előrejelzése szerint hamarosan a világgazdaság fokozatos erősödésére 
és a nyersanyagok árának lassú emelkedésére számíthatunk.9 Hozzá kell azonban tennünk, 
hogy a gazdasági növekedés üteme még bizonytalan, és a nyersanyagárak is várhatóan nagy 
volatilitást fognak mutatni, így az előrejelzés sem lehet teljes egészében megbízható.

Amint azt láthattuk, az afrikai kontinensen a reál-GDP átlagosan 2,2%-kal  bővült 
a 2016-os  évben (1. ábra), ami alacsonyabb volt, mint az átlagos 3,1%-os  globális növeke-
dési ütem, de több mint a duplája volt az eurózóna bővülésének.10 Ezzel a teljesítménnyel 
továbbra is Afrika a második leggyorsabban növekvő térség a világon (a feltörekvő ázsiai 

8 Wold Bank 2017.
9 AEO 2018.
10 IMF 2017a.
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térség után), és számos afrikai ország található a Föld leggyorsabban növekvő gazdaságai 
között.11 Nagyrészt belső tényezők magyarázták Afrika lendületes gyarapodását, ami lehe-
tővé tette, hogy a régió országai jobban megbirkózzanak a globális gazdaság ellenszelével. 
Kínálati oldalon, ahol az időjárási feltételek kedvezőek voltak, a mezőgazdaság hajtotta 
a növekedést, ugyanakkor a kedvezőtlen időjárási jelenségek (áradások és aszályok) Kelet- 
és Dél-Afrikában mérsékelték a bővülés ütemét.

Afrikán belül a szubszaharai régió kibocsátása 2016-ban  nagyjából 1,5%-kal  növekedett, 
ami az utóbbi 20 év legrosszabb eredménye, így a korábbi évtizedek mély visszaesésének 
negatív képe nem homályosult el. 2017-re  2,8%-os  bővülés várható, amely csak akkor lesz 
fenntartható, ha a régió nagyobb gazdaságaiban azonnali lépéseket tesznek a jelentős gaz-
dasági egyensúlytalanságok és a gazdaságpolitikai bizonytalanságok leküzdése érdekében.12

3,9
4,1

1. ábra
Afrika és a szubszaharai régió gazdasági növekedése (2013–2019)

Forrás: Az AEO (2018) adatai alapján a szerző saját szerkesztése

Nem szabad azonban egyfajta általános képről beszélnünk, ugyanis a számok mögött 
a gazdasági növekedés jelentős heterogenitása húzódik meg az egész kontinensen. A nem 
nyersanyagok kitermelésére épülő országok (non-resource-intensive economies) többsé-
ge – az országok közel fele – továbbra is jól teljesít, ugyanis jelentős haszonélvezői az alacso-
nyabb olajáraknak, a javuló gazdasági környezetnek és a folyamatosan erős infrastrukturális 
beruházásoknak. A növekedés ezen országok csoportjában nagyjából 6,0% körül várható 
2017-ben, ez megegyezik a 2004 és 2008 közötti átlagos növekedési ütemmel. A magasabb 

11 IMF 2016.
12 AEO 2018.
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mutató mögött az olcsóbb importált kőolaj, a javuló üzleti környezet, valamint az infra-
strukturális beruházások állnak. Ezek pedig együttesen segítik a növekedés ütemének 
fenntartását. Az olyan országok, mint a nyugat-afrikai Elefántcsontpart, Szenegál vagy 
a kelet-afrikai régióban Etiópia várhatóan továbbra is 6–8%-kal  növekednek a következő 
években. Érdemes még mindemellett kiemelni Ruanda és Tanzánia imponáló növekedési 
ütemét is. Sajnálatos módon azonban ennek a növekedésnek nem lesz igazán pozitív kisu-
gárzó hatása más országokra, ugyanis az intraregionális gazdasági és pénzügyi kapcsolatok 
továbbra is egészen korlátosak.13

Ezzel ellentétben a nyersanyagexportőrök (resource-intensive economies) egészen 
komoly gazdasági kihívásokkal néznek szembe, beleértve a régió három legnagyobb gaz-
daságát, Angolát, Nigériát és a Dél-afrikai Köztársaságot is. A 2014-es  és 2015-ös  évek 
árcsökkenésének negatív hatásai elsőként a kőolajhoz kapcsolódó szektorokban jelentkez-
tek, később fokozatosan terjedtek át az egész gazdaságra. Az eredmény pedig a korábbi 
növekedési ütem látványos visszaesése volt. A gazdasági kibocsátás a kőolaj-exportáló 
országok esetében 1,7%-kal  növekedett 2016-ban, amit néhány ország (Nigéria, Csád, 
Egyenlítői-Guinea, Dél-Szudán és Angola) recesszív teljesítménye különösen negatívan 
befolyásolt. A kőolaj-exportáló országok rövidebb távú kilátásai továbbra is kedvezőtleneb-
bek, a kőolajárak növekedése ellenére a lassulás időben meglehetősen elnyúlik, és a 2017-es  
évben ezen országok GDP-je  várhatóan „csak” 3,4%-kal  növekszik majd.14 Az olyan nyers-
anyagintenzív gazdasággal rendelkező országokban pedig, mint a Kongói Demokratikus 
Köztársaság, Ghána, a Dél-afrikai Köztársaság, Zambia és Zimbabwe a növekedés erősen 
lassul, és egy alacsonyabb szinten konzerválódik.

Összefoglalva tehát az aggregált növekedési mutató – most talán még jobban, mint 
máskor – rendkívül jelentős heterogenitásra utal a régióban. Szélesebb értelemben véve va-
lójában két Afrikáról lehet beszélni. Az egyik táborban azok a nyersanyagexportőr országok 
(Angola, Nigéria, Dél-afrikai Köztársaság) találhatók, amelyek súlyos gazdasági nehézsé-
gekkel néznek szembe, és nagyban rontják a teljes növekedési ütemet. A másik tábor pedig 
azon országok csoportja, amelyek továbbra is magasabb növekedési ütemet produkálnak.15

Láthattuk, hogy 2016-ban  a szubszaharai térség lassabban növekedett (1,5%), mint 
a kontinens átlaga (2,2%), amelyben Kelet-Afrika jelentős húzóerőt képviselt a maga 4,9%-os  
bővülésével. A növekedés Észak-Afrikában 3% fölött maradt, Közép-Afrikában viszont csak 
0,1%-os  értéket ért el. A 2017-re  szóló előrejelzések szerint a szubszaharai térség 2,8%-os  
gazdasági növekedést, a kontinens egésze pedig 3,6%-os  bővülést ér majd el.16 Érdemes 
azonban mélyebb áttekintést tenni a régiók gazdasági teljesítményével kapcsolatban.

2016-ban  a régiók között Kelet-Afrika volt az első a maga 4,9%-os  gazdasági növe-
kedésével, ami némileg kisebb a 6,5%-os  2015-ös  értéknél. A második legjobb növekedési 
teljesítmény 2016-ban  Észak-Afrikában volt mintegy 3,3%-os  növekedési ütemmel, amit 
egyébként az egyiptomi 4,3%-os  és az algériai 3,5%-os  növekedés húzott fel.17 Az állan-
dó politikai bizonytalanság és a jelentősen megcsappant líbiai kőolaj-kitermelés azonban 
továbbra is visszafogja az észak-afrikai növekedést. Regionális szinten Dél-Afrika érte el 

13 IMF 2017b.
14 AEO 2018.
15 IMF 2017b.
16 AEO 2018.
17 AEO 2018, African Statistical Yearbook 2017.
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a harmadik legjobb teljesítményt 0,9%-os  növekedési ütemmel 2016-ban, míg ugyanez 
az érték 2015-ben  1,6% volt. Közép- és Nyugat-Afrika viszont a legrosszabb növekedési 
ütemet realizálta 0,1%-os  és 0,5%-os  teljesítménnyel. A közép-afrikai növekedést jelentősen 
lassította Egyenlítői-Guinea gyenge teljesítménye (–8,2% 2016-ban  és –8,3% 2015-ben), 
a Kongói Demokratikus Köztársaság teljesítménye (–2,5% 2016-ban  és –6,9% 2015-ben), 
illetve Csád teljesítménye (–3,4% 2016-ban  és –1,8% 2015-ben). Nyugat-Afrika másrészről 
a nigériai gazdasági visszaesés miatt került recesszióba, és a gazdasági növekedés –1,5%-os  
értéket ért el 2016-ban, míg 2015-ben  2,8%-os  bővülés volt megfigyelhető.18

Az egész Nyugat-Afrikát érintő gazdaságiteljesítmény-csökkenés rámutat arra a tényre, 
hogy néhány nagy ország kedvezőtlen makromutatója miatt az átlagos növekedési telje-
sítmény mennyire sérülékeny. A kőolajárak tartós esése és a gazdaságpolitikai bizonyta-
lanságok negatívan érintették Nigéria és a Dél-afrikai Köztársaság gazdasági kilátásait, 
és jelentősen visszavetették az egész kontinens növekedési teljesítményét. Mint ismeretes, 
Nigéria és a Dél-afrikai Köztársaság adja az afrikai GDP legnagyobb hányadát 16,5, illetve 
14,6%-kal.19 A nigériai gazdasági visszaesés, amely a kőolajár hatásainak kombinációjából 
és szerkezeti problémákból adódott, a gazdaságpolitikai bizonytalanságok és különösen 
az árfolyam-politika miatt még súlyosabbá vált.

Ezen régiók növekedési teljesítménye tehát a legnagyobb súllyal rendelkező országok 
egyéni teljesítményétől fog függeni a jövőben is. Nyugat-Afrika várhatóan magasabb nö-
vekedési teljesítményt ér majd el 2017-ben  2,5%-os  értékkel, ami leginkább a kőolajárak 
növekedésének tudható be.

Tudnunk kell azonban, hogy ezek a becslések a világgazdaság állapotától és növeke-
dési potenciáljától függnek, és nem kis mértékben attól, hogy milyen lesz és meddig tart 
a nyersanyagárak fokozatos emelkedése. 2016-ban  az afrikai kontinensre érkező pénzügyi 
transzferek nagyjából 177,7 milliárd USD-ra  becsülhetők, és 2017-re  egy szerényebb bővülés 
(179,7 milliárd USD) várható.20 A nemzetközi piacok afrikai kontinensre vonatkozó pozitív 
növekedési percepcióját meglovagolva az afrikai kormányok képesek voltak megcsapolni 
a tőkepiacokat, és kötvénykibocsátásba kezdtek. Azonban a globális ellenszélnek és néhány 
ország specifikus kockázatának köszönhetően a kamatok magasabbra emelkedtek.21 A glo-
bális gazdasági környezet az afrikai országokat különbözően érintette/érinti. A bevételek 
nagyban visszaestek a nyersanyagban gazdag országokban, míg a kőolajat importálók 
egyértelműen jól járnak az alacsonyabb inflációval és a szerényebb folyó fizetési mérleg 
nyomásával. A feszesebb globális pénzügyi kondíciók közepette azonban néhány ország 
nagy költségvetési deficittel néz szembe.

Az afrikai növekedés rugalmassága részben belső tényezőknek is betudható, amelyek 
között a magánfogyasztás, az infrastrukturális fejlesztések és a magánberuházások jelen-
tős részt képviselnek. Középtávon az üzleti környezet folyamatos javulása és a gyorsan 
bővülő regionális piacok egyre inkább válnak majd a kontinens új növekedési forrásává. 
Az  intraregionális kereskedelem – amelynek diverzifikációja kiemelt fontosságú – különösen 
jól példázza az afrikai termelők növekvő lehetőségeit. Az afrikai kontinens a demográfiai 
adottságai alapján is jelentős potenciállal rendelkezik, amely mögött a régió fiatal népessége 

18 African Statistical Yearbook 2017.
19 IMF 2017a.
20 AEO 2017.
21 AEO 2017.
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áll.22 Azonban ahhoz, hogy ebből a potenciálból ténylegesen meríteni lehessen, a kormá-
nyoknak a megfelelő gazdaságpolitikai intézkedéseket kell meghozniuk és alkalmazniuk.

Figyelembe véve a megnövekedett költségvetési feszültségeket, a legtöbb afrikai or-
szágban az adósság szintjének fenntarthatósága sürgetően fontossá vált. A kormányzatok 
általában tartották magukat a prudens fiskális politikához; korlátozták a kiadásokat és ja-
vították az adók begyűjtésének hatásfokát. Azonban az árfolyamok gyors leértékelődése 
és a gyengülő folyó fizetési mérlegek az importált infláció növekedéséhez járultak hozzá. 
Ez pedig arra ösztönözte az érintett országokat, hogy szigorítsák monetáris politikájukat 
az inflációs nyomás mérséklése érdekében. Néhány ország csökkenő inflációt importált, 
mert alacsonyabb árat kellett fizetnie az energiáért. Ez a monetáris lazítás kapcsán pótló-
lagos lehetőséget biztosított az alapkamat csökkentésén keresztül, ami ösztönözni tudta 
a növekedést.

Mindebből láthattuk, hogy számos tényező alakította a kontinens és a szubszaharai régió 
gazdasági fejlődésének pályáját, amelyek között messze a nyersanyagexport és az exportárak 
változása volt a legmeghatározóbb. Ebből adódóan a következőkben érdemes áttekintenünk, 
hogy ténylegesen milyen hatást gyakorolt az árak növekedése az afrikai kontinensre.

A nyersanyagárak növekedésének hatása az afrikai kontinensre

A 2013-ban  csökkenésnek indult nyersanyagárak a 2014-es  év második felében még je-
lentősebben visszaestek. A tendencia 2015-ben  és 2016-ban  is folytatódott. 2014 és 2016 
között a kőolaj világpiaci ára közel 60%-kal  esett vissza, és 2017-ben  52 USD átlagárat ért 
el.23 A csökkenő árak legfontosabb magyarázó tényezője a globális túlkínálat. Az újonnan 
belépő, nyersanyagban gazdag országokkal a kereslet nem tartott lépést, sőt a feltörekvő 
és iparosodott országokban tapasztalható lassabb gazdasági növekedés – beleértve Kínát 
is – beszűkítette a globális keresletet. A réz iránti csökkenő igény például hét éve nem lá-
tott alacsony szintre mérsékelte a fém világpiaci árát 2016-ban, 2017-re  viszont visszaállt 
a 2014-es  árszint. Az olyan nyersanyagok, mint a vasérc, az arany és néhány mezőgazdasági 
termék exportára ugyancsak visszaesett, bár az arany ára az utóbbi időben ismét növeke-
désnek indult. A kávé árának csökkenése 2011 és 2014 között volt látványos, majd 2017-re  
visszaállt a 2010-es  szintre. A kakaó ára magas maradt egészen 2017-ig, majd 2018-ra  
csökkenésnek indult.24

Ezekből a számokból látható tehát, hogy a több mint egy évtizeden keresztül regio-
nális gazdasági növekedést ösztönző nyersanyagárak növekedése 2013-ban  és 2014-ben  
egyszerűen kipukkant. A leginkább sújtott országok azok a kőolajexportőrök voltak (pél-
dául Nigéria és Angola), ahol a kőolaj a kormányzati bevételek közel 90%-át tették ki, 
és hasonló részesedésük volt az exportbevételek esetében is. Néhány más ország, például 
a nagy rézkitermelő Zambia vagy a kakaóbabról és az aranybányászatról is ismert Ghána 
már a megelőző években is jelentős veszteségeket könyvelhetett el.25

22 Pásztor 2017.
23 AEO 2018.
24 AEO 2017.
25 AEO 2017.
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A szubszaharai régióban az árak visszaesése a külkereskedelmi cserearányban (az ex-
portáru relatív, az importcikkek árához viszonyított értéke) 16%-os  visszaesést eredmé-
nyezett. Számos országban jelentősen csökkent a gazdasági növekedés üteme és a bérek is. 
2016-ban  például Nigéria recesszióba süllyedt, és a Dél-afrikai Köztársaság alig kerülte 
el a visszaesést. Ebben a két országban a gazdasági növekedés üteme elmaradt a népesség 
növekedésének ütemétől, így ezekben az országokban a népesség valójában egyre szegé-
nyebbé vált. Ez a visszaesés egyértelmű igazolásul szolgált azok számára, akik kételkednek 
az afrikai kontinens felemelkedésében, és amellett érvelnek, hogy a kontinens megrekedt 
a növekedés és a visszaesés nyersanyagok által hajtott hullámvasútján. Mindez pedig azért 
jelent problémát, mert a jelenség gyengíti a gazdaságok szövetét, ösztönzi a képzett, fiatal 
munkaerő elvándorlását, és aláássa a demokráciát. A reménytelen helyzetben lévő embe-
rek pedig nagyobb valószínűség szerint támogatnak katonai puccsokat, lázadásokat vagy 
radikális csoportokat.

Mindazonáltal némi reményt jelent, hogy 2017-ben  számos afrikai gazdaság valódi 
lépéseket tett annak érdekében, hogy kikerüljön az úgynevezett nyersanyagátok ördö-
gi köréből. Ráadásul azt is érdemes megjegyezni, hogy a nyersanyagárakban tapasztalt 
visszaesés nem minden országot sújtott ugyanolyan mértékben. Ezek a gazdaságok nagy 
valószínűséggel növekedni fognak 2017-ben. Ténylegesen 17 ország – az afrikai népesség 
közel egynegyede – lesz haszonélvezője a nyersanyagárak csökkenésének, ezek az államok 
ugyanis alacsonyabb áron jutnak majd energiahordozókhoz. Ezek a gazdaságok, amelyek 
közül több 5–10%-os  ütemben növekszik évente, innovatívak (mobiltelefonos fizetés, 
magániskolák és az olcsó napelemek is elérhetők). Számos országban a megújuló energia 
gyorsabban növekszik, mint a fosszilis, ezáltal a kontinensnek lehetősége van arra, hogy 
egyenesen a zöldenergia felé lépjen előre, és megszabaduljon a földgáz és a kőolaj árának 
szeszélyeitől. Kenyában például Afrika legnagyobb szélerőműtelepét fejezik be 2017-ben, 
amely az ország elektromos ellátásának nagyjából 18%-át szolgáltatja.26

Ugyanilyen fontos gazdasági átalakulás következhet be az afrikai kontinens legnagyobb 
kőolajexportőre, Nigéria esetében is annak érdekében, hogy az ország megszabaduljon 
a nyersanyagátok jelenségétől. Nigéria, amely már hosszú évtizedek óta szinte mindent 
importál, mert a kőolaj értékesítése miatt túlzottan magas és versenyképtelen árfolyam 
alakult ki, most lehetővé tette a nemzeti valuta leértékelődését. Mindez ösztönzi a farmok-
ba, a feldolgozóüzemekbe és az infrastruktúrába való beruházást, amelynek végső soron 
az a célja, hogy az áru még azelőtt a piacokra jusson, mielőtt eladhatatlanná válna. Az utóbbi 
időszakban az élelmiszerimport nagysága megfeleződött, és a korábban önellátásra termelők 
egyre inkább árutermelőkké váltak.

Fel kell azonban hívni a figyelmet arra a tényre, hogy a nyersanyagátoktól nem egy-
szerű megszabadulni. 2017 közepén Kenya várhatóan kőolaj-exportáló országgá válik. 
Mozambikban pedig kiderül majd, hogy az Anadarko nevű amerikai vállalat folytatja-e 
azt a 15 milliárd USD értékű gázmező-beruházást, amely az utóbbi évtized legnagyobb 
feltárásának számít. Ghána gazdasági növekedése megduplázódik, amint kőolaj- és föld-
gázkitermelése eléri csúcspontját. Számos ország kormányzatának pedig azzal a csábítással 
kell szembenéznie, hogy növekedésüket továbbra is a kőolajtermékekből származó bevéte-
lekre alapozzák, és ezzel egy időben visszatartsák azokat a reformokat, amelyek a piacokat 

26 AEO 2017.
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versenyképesebbé tennék. Továbbra is jól látható, hogy egyrészről néhány ország a 2017-es  
évben megpróbálja majd enyhíteni nyersanyagfüggőségét, míg más országok még inkább 
függő helyzetbe kerülnek.

Ezen a ponton feltehetjük a kérdést, hogy milyen hatással lesz az afrikai országok 
gazdasági növekedésére a nyersanyagok árának várható korrekciója. Az AEO 2017-re  
és az ezt követő évekre vonatkozó előrejelzése azon a feltételezésen alapul, hogy a kőolaj 
és az egyéb ásványkincsek ára stabilizálódni fog, majd lassan növekedésnek indul. Tud-
nunk kell azonban, hogy a jelenlegi alacsony szinteket figyelembe véve az átlagos árak 
még alacsonyabbak voltak 2016-ban, mint 2015-ben, és növekedés csak 2017-ben  várható. 
Feltételezve, hogy 2016-ban  a kőolaj hordónkénti átlagos ára 37 USD körüli értéket ért el, 
2017-ben  pedig 54 USD volt, az olajárak előbb 27%-kal  visszaestek 2016-ban, majd több 
mint 40%-kal  növekedtek 2017-ben. Azokat a bizonytalanságokat figyelembe véve, ame-
lyek hatással vannak a globális gazdaságra és általában a kőolaj- és a nyersanyagpiacokra, 
a feltételezések jelentős kockázatokat is jeleznek.

Az afrikai kontinens legfontosabb nyersanyagexportőreit továbbra is jelentősen befolyá-
solja az árak csökkenése. Néhány országban a termelés a kitermelőágazatokban változatlanul 
növekszik, így hozzájárul a GDP növekedéséhez, ugyanakkor más országokban a kitermelés 
nagyságát erőteljesen visszavágták. Az alacsony árszintek a profitvárakozásokat is rontják, 
és negatív hatással vannak a beruházásokra és a kitermelésre is, ezáltal végső soron csök-
kentik a növekedés potenciálját. Számos afrikai országban a kőolajból és a nem kőolajipari 
termékek exportjából származó bevételek a legfontosabb pénzügyi forrásai az importke-
resletnek és az adóbevételeken keresztül a kormányzati kiadásoknak. Ezen országoknak 
jelenleg egyszerre kell gyengébb fizetési mérleggel, árfolyamokkal és pótlólagos költség-
vetési nyomással megbirkózniuk. Azonban az alacsonyabb kőolajárak kedvező hatásúak 
is egyben, mivel csökkentik az energiaintenzív szektorok fűtési, közlekedési és előállítási 
költségeit. Az alapvető élelmiszerek importára csökkent az utóbbi években, és – összevetve 
az alacsony energiaárakkal – ez a visszaesés enyhíti az inflációs nyomást, javítja a háztartá-
sok vásárlóerejét, javítja a hazai keresletet, és esetlegesen a szegénységet is enyhíteni tudja.

Rá kell azonban mutatnunk, hogy a nyersanyagárak az afrikai gazdasági növekedést 
számos más csatornán keresztül is befolyásolják. A teljes hatás megértéséhez figyelembe kell 
vennünk a kőolaj és a nem kőolajhoz köthető termékek exportjának és a kőolaj és az élel-
miszer importjának nagyságát. Az Afrikai Fejlesztési Bank (AfDB) szerint rövidebb tá-
von a növekedési hatás (az árak változásának százalékában) az exportcsatornán keresztül 
a kőolajárak esetében a legnagyobb, ezt pedig a különböző fémek és a mezőgazdasági ter-
mékek exportára követi.27 Hosszabb távon azonban az utóbbinak van a legnagyobb hatása 
a növekedésre az exportőr országokban. Az AfDB rámutat, hogy a 2010 és 2014 közötti 
átlagos nyersanyagár-növekedés megközelítőleg az afrikai nyersanyag-exportáló országok 
növekedésének 30%-át magyarázza.20 Ez azt sugallja, hogy ha a nyersanyagárak a jelenlegi 
alacsony szintjükön maradnak, akkor az afrikai nyersanyag-exportáló országok növeke-
dési kilátásai gyengébbek lesznek, mint az AEO előrejelzései, amelyek a nyersanyagárak 
fokozatos növekedését vetítik előre 2016 és 2017 folyamán. Mindebből pedig azt láthatjuk, 
hogy a világpiaci áraknak továbbra is nagy hatásuk van az afrikai országok gazdasági 
 teljesítményére. Az infláció alakulásában ugyancsak lényeges szerepük van a világgazdasági 

27 AfDB 2017.
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tendenciáknak, azokon belül a kőolaj árának, ezért a következőkben röviden a kontinens 
inflációs mutatóit vesszük górcső alá.

Az utóbbi években számos afrikai ország inflációs rátája mérsékelt maradt, azonban 
Afrika 2016-os  átlagos inflációs rátája magasabb (10,1%) volt, ami leginkább annak köszön-
hető, hogy néhány országban különösen erőteljes volt a pénzromlás mértéke. Dél-Szudán 
(165,0%), Malawi (21,7%), Szudán (11,8%), Ghána (17,5%), Egyiptom (13,8%), Angola (33,0%) 
és Zambia (18,2%) volt az az ország, amely magas inflációs rátát produkált.28

Az inflációs nyomás leginkább azokban az országokban növekedett, ahol az alacsonyabb 
nyersanyagáraknak köszönhetően a fizetőeszköz leértékelődött, és ezzel aláásta a külső pénz-
ügyi pozíciókat és a globális kockázatok észlelését. Sokáig Nigéria volt a legkedvezőtlenebb 
helyzetben, de még számos más országnak is romló külső pozícióval kellett szembenéznie. 
Ezek közül leginkább a súlyosan romló árfolyamokat és az inflációs nyomást kell kiemelni. 
A válasz sok esetben megszorító intézkedés volt (például Algéria, Angola, Ghána, Kenya, 
Lesotho, Malawi, Dél-afrikai Köztársaság, Uganda és Zambia esetében). Több más ország 
(például Botswana, Marokkó és Mauritius) a gazdaságpolitikát részben kiegészítő mone-
táris politikát választott, vagy kereste annak lehetőségét, hogy tovább lazítson a gazdaság 
ösztönzése érdekében. Ezekben az országokban az infláció vagy alacsony szinten maradt, 
vagy még éppen csökkent is az alacsony olaj- és élelmiszerárak következtében.

Jelen alfejezet arra a tényezőkre hívta fel a figyelmünket, hogy a kontinens még mindig 
súlyos mértékben függ a világpiacoktól és a világpiaci árak változásától. A dependencia 
sokirányú és közvetlenül befolyásolja a gazdasági teljesítményt, az inflációt és a külső 
pénzügyi pozíciót. Ennek tükrében pedig az egyes országok gazdaságpolitikája folyamatos 
kihívásokkal néz szembe.

A legfontosabb gazdaságpolitikai tanulságok és jövőkép

Jelen alfejezet azokat a legfontosabb gazdaságpolitikai tanulságokat gyűjti csokorba, ame-
lyek a nyersanyagár ingadozásának időszakát jellemezték. Ezek között olyan tényezőket 
érdemes megemlíteni, mint a nyersanyagárak és a növekedés ütemének kapcsolata, az arab 
tavasz hatása, a globális növekedés és a feltörekvő piacok jelentősége, a demográfiai átala-
kulás, a növekedés regionális jellemzői, a kereskedelem, a monetáris politika és az infra-
strukturális beruházások.29

A 2014 közepén felgyorsuló nyersanyagár-csökkenésnek súlyos hatása volt számos 
nyersanyagexportőr afrikai gazdaságra. 2015-ről 2016-ra  a nem energiához köthető nyers-
anyagárak 6%-kal  csökkentek, és ezen belül is ki kell emelni a fém és az ásványi anyagok 
árának visszaesését. A fémek átlagos éves világpiaci ára 6%-kal  volt alacsonyabb 2016-ban  
a 2015-ös  évvel való összehasonlításban, ami leginkább a kínai növekedés lassulásának 
tudható be.30

A mezőgazdasági termékek árai stabilak maradtak annak ellenére, hogy a mezőgazdasági 
nyersanyagárindex 2016-ban  83 USD-ról 80 USD-ra  esett vissza, ami leginkább a növekvő 

28 African Statistical Yearbook 2017.
29 Mills et al. 2017.
30 AEO 2017, IMF 2017a.
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kibocsátásnak és a támogatások bővülésének köszönhető. Az energiaárak 2016-ban  átlagosan 
emelkedtek a 2014-es  évvel való összehasonlításban. A nyersolajindex 203,5-ről 56,06-ra  
csökkent ugyanezen időszakban. Eltekintve a nyersolaj árának növekedésétől 2016 második 
felében, az átlagos kőolajár 43 USD szinten állt 2016-ban, ami 16%-kal  volt alacsonyabb, 
mint 2015-ben. Ez egyértelműen negatívan befolyásolta a 2016-os  növekedési teljesítményt.31

Az olajárak csökkenése a kínálati és a keresleti tényezőknek is betudható. A kínálati 
tényezők között az amerikai palaolaj kitermelését és Szaúd-Arábia abbéli döntését emel-
hetjük ki, hogy növelni szeretné a kitermelést nemzetközi piaci részesedésének fenntartása 
érdekében. A keresleti tényezők között említhetjük meg a feltörekvő piacok lassulását 
és az alacsonyabb amerikai importéhséget. Ennek eredményeként az olyan olajexportálók 
esetében, mint Algéria (3,5%), Angola (1,1%), Nigéria (–1,5%) és Szudán (3,0%) 2016-ban  
jegyzett növekedési ütem heterogén volt, és egyértelműen visszaesést jelez 2015-höz ké-
pest. 2016-ban  Líbia 8,1%-os, Egyenlítői-Guinea 7,3%-os, Csád pedig 3,4%-os  reál-GDP-
csökkenést értek el.32

A második növekedést hátráltató tényező az arab tavasz tovagyűrűző hatása volt. Az arab 
tavasz Tunéziából terjedt át Egyiptomra és Líbiára, és jelentősen visszavetette a növekedést 
az egész észak-afrikai térségben. Egyiptom és Tunézia bizonyos fokig túljutott a válságon, 
de Líbiában még mindig recesszió van. A visszaesés ugyan némileg enyhült az országban, 
mert annak mértéke 2014-ben  –67,2% volt, míg 2015-ben  „csak” –10,1%. A kőolaj-kibo-
csátás jelenleg a potenciálisnak csak az egyharmadát éri el. A problémát tovább súlyosbítja 
a líbiai gazdaság egyoldalúsága, amelyben a kőolaj továbbra is hatalmas szerepet játszik.

Mindemellett számos afrikai ország továbbra is fegyveres konfliktussal néz szembe, 
ami nagyban szűkíti a gazdasági növekedés kereteit. Jóllehet a konfliktusok gyakorisága 
az utóbbi évtizedben csökkent, Afrika még mindig a világ fegyveres konfliktusokkal leg-
inkább sújtott területe. 2016-ban  fegyveres konfliktus folyt Burundiban, a Közép-afrikai 
Köztársaságban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Líbiában, Maliban, Nigériában, 
Szomáliában és Dél-Szudánban. Néhány kisebb összeütközés előfordult többek között Ka-
merunban és Etiópiában is.

A harmadik olyan tényező, amely megterheli az afrikai kontinens gazdasági növekedé-
sét, a feltörekvő (ezen belül Kína) és fejlett piacok lassú és törékeny gazdasági növekedése. 
Az IMF szerint a globális gazdaság 2016-ban  csak 3,1%-kal  növekedett, és várhatóan csak 
mérsékelten bővül 2017-ben  (3,4%) és 2018-ban  (3,6%) is. A kilátások a fejlettebb országok 
esetében a legborúsabbak, amelyek várhatóan 2016-ban  1,6%-os  növekedést érnek majd el, 
mielőtt 2017-ben  1,9%-kal  és 2018-ban  pedig 2,0%-kal  növekednek.33 A feltörekvő piacok 
és a fejlődő gazdaságok (EMDEs) várhatóan megtartják majd a növekedési lendületüket 
2016-ban  4,1%-os  értékkel, 2017-ben  és 2018-ban  pedig 4,5%-os, illetve 4,8%-os  adatok-
kal. A feltörekvő ázsiai gazdaságok (Kína, India, Indonézia, Malajzia, a Fülöp-szigetek, 
Thaiföld és Vietnám) javítják az EMDE-országcsoport teljesítményét a 6,3%-os  2016-os  
növekedéssel. Ők 2017-ben  várhatóan 6,4%-ot, majd 2018-ban  6,3%-ot érnek el. A kínai 
növekedés azonban az előző évekkel való összehasonlításban továbbra is mérsékelt marad, 
és várhatóan 2016-ban  6,7%-ra  esik vissza a 2015-ös  6,9%-os  értékről, mielőtt 2017-ben  

31 IMF 2017b.
32 African Statistical Yearbook 2017.
33 Mills et al. 2017.
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és 2018-ban  tovább csökkenne 6,5%-os, illetve 6,0%-os  arányra. A kínai lassulás nagyrészt 
annak tudható be, hogy a gazdaság fókusza a beruházásokról és a feldolgozóiparról egyre 
inkább a fogyasztás és a szolgáltatások felé tevődik át.34

A feltörekvő országokba irányuló afrikai export leginkább kőolajból és fémekből áll, 
legnagyobb felvevőpiaca Kína. Az ázsiai óriás részaránya Afrika teljes globális exportján 
belül 27%, amelyből az elsődleges nyersanyagok 83%-os  részarányt képviselnek. Ebből 
adódóan a kontinens erőteljes globális keresleti sokkoknak van kitéve.35 A kínai lassulás 
érintheti a kereskedelmi kapcsolatokat mind az afrikai gazdaságok között, mind az ame-
rikai, az ázsiai és az európai országok vonatkozásában. A növekedés ütemének elapadása 
Kína természeti erőforrások kiaknázását érintő külföldi befektetéseire is hatással lehet 
Afrikában, Ázsiában, Ausztráliában és Latin-Amerikában is. Ez a befektetési projektek 
csökkentéséhez vezethet, és ronthatja a növekedést a fogadó országokban, amely egyébként 
is sajátos képet mutat. A külföldi tőkebefektetések tekintetében legfontosabb 10 afrikai 
ország állománya a teljes állomány 80%-át adja, amelyből Nigéria és a Dél-afrikai Köz-
társaság részesedése közel 50%.36

Eltekintve a legfontosabb nyersanyagexportőröket érintő lassulástól, a kontinens töb-
bi része (a nem nyersanyagexportőrök) stabil GDP-növekedési ütemet ért el az utóbbi öt 
évben. Belső tényezők továbbra is kimagasló szerepet játszanak az afrikai növekedésben, 
különösen a magánfogyasztás területén. Ráadásul az állami beruházások bővülése meg-
szilárdította a belső keresletet, és ez voltaképpen egyfajta horgonya is az afrikai növekedési 
lendületnek. Mind a magán, mind pedig a kormányzati fogyasztás (többnyire állami infra-
strukturális beruházások) fontos szerepet játszanak a GDP növekedésében. 2016-ban  a két 
tényező együttesen több mint 60%-os  részarányt képviselt, ami mögött a magánfogyasztás 
2003 óta tartó folyamatos növekedése is meghúzódott.37

A magánfogyasztás 2010 és 2016 között átlagosan 3,7%-kal  növekedett, és várhatóan 
2017-ben  és 2018-ban  is 3,5%-os  átlag körül marad. Az afrikai kontinensen a kereslet nö-
vekedésének egyik legfontosabb hajtóereje a növekvő népesség (jelenleg 1,2 milliárd fő) 
és a növekvő középosztály (kb. 350 millió főre tehető). Afrika várhatóan a Föld népességének 
25%-át adja majd 2050-re, és a növekvő népesség jelentősen megemeli majd a fogyasztói 
kiadásokat, amelyek a 2008-as  680 milliárd USD-szintről 2030-ra  2,2 billiárd USD-ra  emel-
kednek.38 A középosztálybeliek növekvő kiadása a potenciális növekedés jelentős forrását 
rejti tehát magában.

Az a felismerés, hogy a kontinens fejlődését az infrastruktúra hiánya jelentősen meg-
terheli, arra ösztönözte az afrikai országokat, hogy növeljék az infrastrukturális beruházások 
projektjeinek értékét. Nagyjából 645 millió embernek nincs hozzáférése az elektromos 
áramhoz a térségben, míg a vidéki lakosság mindösszesen egyharmada él bármilyen idő-

34 Mills et al. 2017.
35 AEO 2016.
36 UNCTAD 2015.
37 African Statistical Yearbook 2017.
38 McKinsey Global Institute 2016.
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járási körülmény között járható út 2 km-es  körzetében. Ez az arány más fejlődő régió ese-
tében kétharmad. Az infrastrukturális beruházások a GDP 3%-ára  emelkedtek 2014-ben, 
és az elkövetkező 5 évben ezen a szinten is maradnak, így jelentősen hozzájárulhatnak 
a térség gazdasági növekedéséhez.39

Az afrikai növekedési lendület fenntartásának előfeltétele az üzleti környezet és a kor-
mányzás hatásfokának javulása, amit komolyabb reformok segítségével lehet csak elérni. 
Örvendetes, hogy a kontinens folyamatos reformokat hajtott végre a kormányzásban, a köz-
intézmények és az erőforrások menedzsmentjében. Jelenleg a demokratikus kormányzás 
és a joguralom területén Afrika jobb helyzetben van, mint a múltban, ami a nemzetépí-
tés és a gazdaságpolitikai konszenzus létrejötte miatt kiemelt jelentőségű. A Mo Ibrahim 
Foundation által készített jelentés szerint 2015-ben  az afrikai lakosság 70%-a  élt olyan 
országban, ahol javult a kormányzás színvonala. Ugyanebben az évben 37 ország javította 
hasonló mutatóit. Ráadásul az általános kormányzás színvonalának mutatója a kontinensen 
2015 és 2016 között egy ponttal javult: 49-ről 50-re.40 2014-ben  és 2015-ben  a világ 230 sza-
bályozói reformjából 75 (30%) az afrikai kontinensen valósult meg, amely világviszony-
latban messze a legimpozánsabb érték. Jelenleg könnyebb üzleti tevékenységet végezni 
Ugandában, Kenyában, Mauritániában, Szenegálban és Beninben is, hogy csak néhányat 
említsünk a legfontosabb reformokat végrehajtó országok közül.

Túllépve a szabályozói reformok területén történt jelentős előrehaladáson, 10 afrikai 
ország (minden ötödik a szubszaharai régióból) ért el az üzleti környezet tekintetében je-
lentős előrelépést 2015-ben. A World Economic Forum (WEF) jelentései szerint az afrikai 
országok többsége 2011 és 2016 között javította versenyképességi indexét. Ráadásul számos 
afrikai ország sokkal jobban teljesít, mint Ázsia olyan népszerű befektetési központjai, mint 
Kambodzsa, Indonézia és Mianmar.41

Az afrikai teljes kereskedelem 16%-át adó, gyorsan növekvő regionális piacok lehető-
séget kínálnak a diverzifikáció magasabb fokának elérésére, és kiegészítik a külső partne-
rekkel folytatott volatilis kereskedelmet. A kontinensen belüli kereskedelem folyamatosan 
növekedett, jelenleg az afrikai teljes export 18%-át teszi ki, míg ugyanez az érték 1995-ben  
csak 10% volt. Ez a részarány azonban még mindig egészen alacsony a világ más régióival 
való összehasonlításban. A feldolgozóipar termékei teszik ki a teljes regionális kereskedelem 
60%-át, amelyek jól ellensúlyozhatják azon nyersanyagok szerepét, amelyek kereslete nagyban 
függ a globális kereslettől.42 Annak ellenére, hogy az utóbbi évtizedekben a kereskedelem 
nagyrészt Kína felé tevődött át, a legtöbb afrikai ország még mindig elsődlegesen az euró-
zónával, az USA-val, a Dél-afrikai Köztársasággal és Indiával kereskedik. Azok az afrikai 
országok, amelyek kevésbé függenek Kínától mint exportpiactól, valamelyest alacsonyabb 
növekedési lassulást tapasztaltak a gazdasági növekedés ütemében.

39 AEO 2017.
40 Mo Ibrahim Foundation 2016.
41 Schwab 2011; Schwab 2016.
42 AEO 2016.
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A diverzifikáció felé – a természeti erőforrások és a nyersanyagok 
csökkenő szerepe

Számos afrikai ország számára a természeti erőforrások és a nyersanyagok még mindig 
fontos bevételi forrást jelentenek, de a szerepük a növekedés ösztönzésében lassan csökken. 
Nigériában például a devizabevételek több mint 90%-át a kőolaj adja, de ez a GDP-nek  csak 
a 10%-a. A hasonló mutató 2000-ben  viszont még 25,6% volt.43 Mindez más szektorokkal 
való összehasonlításban jól mutatja a kőolajipar jelentőségének meredek visszaesését, kü-
lönösen a szolgáltatási és a mezőgazdasági szektorok javára.

A kitermelő ágazatok – mint egyfajta növekedési forrás – visszaesése az egész afrikai 
kontinensen megmutatkozik. 2016-ban  az öt leggyorsabban növekvő gazdaság már nem 
nyersanyagban gazdag ország volt, és ezek között a dobogós helyeken Etiópia, Elefánt-
csontpart és Szenegál állt 7,6%-os, 8,4%-os  és 6,6%-os  növekedési ütemmel.44 A külföldi 
tőkeberuházások egyre növekvő mértékben célozzák meg a nyersanyagban szegény orszá-
gokat és szektorokat. 2013-ban  az FDI-/GDP-ráta a nem nyersanyagban gazdag országok 
esetében 4,5%-on állt, amely a 2000-es  szint duplája volt. Időközben a nyersanyagban 
gazdag országokba irányuló FDI teljes részaránya fokozatosan csökkent: 2008-ban  a teljes 
FDI 78%-át tette ki, míg 2013-ban  már csak a 65%-át.45

Abban az esetben, ha a régiókon belül mélyebbre tekintünk, nagy heterogenitásra fi-
gyelhetünk fel. Szembetűnő, hogy a diverzifikáltabb gazdaságok némileg jobban teljesítenek, 
mint azok, amelyek kevésbé heterogének. Az afrikai gazdaságok általában egyre inkább 
diverzifikáltak, ezért jóval rugalmasabbak, ami különösen a külső nyersanyagársokkok te-
kintetében kardinális kérdés. Az ipar szektorának részaránya 2000 és 2010 között  17%-ról 
23%-ra  bővült, míg a szolgáltatói szektoré 44%-ról 47%-ra  ugyanebben az időszakban. 
Becslések szerint a szolgáltató szektor a GDP 49%-át tette ki 2016-ban, ami leginkább 
az információs és telekommunikációs forradalomnak köszönhető. A technológiai innová-
ció – különösen a pénzügyi szolgáltatásokban – nagyban serkentette Afrika növekedését. 
2015-ben  a kenyai GDP 45%-a  az M-PESA rendszerén keresztül bonyolódott, amely egy 
mobil pénzátutalási és pénzügyi szolgáltatás. Nigériában a szolgáltatás szektorának rész-
aránya a GDP-ben  a 2000-es  13%-ról 2010-re  34,7%-ra  ugrott. A mezőgazdasági szektor 
részaránya azonban még mindig nagy, és kb. 16%-ot képvisel, amelyen belül leginkább 
az önellátó gazdálkodás a domináns.46

A monetáris és az árfolyam-politika válaszai a különböző gazdasági helyzetek kihívá-
saira az egész kontinensen vegyesek voltak, és több esetben nélkülözték a fiskális politikával 
való koordinációt. Néhány, bevételi nehézségekkel szembenéző nyersanyagexportőr fiskális 
konszolidációt vezetett be, és szigorított a monetáris politikáján. A legtöbb nem nyersanyag-
exportőr ország ezzel szemben expanzív monetáris politikai intézkedéseket hozott. Ebben 
az országcsoportban a nyersanyagárak mérséklődése csökkenő inflációban öltött testet, ami 
elsődlegesen az alacsonyabb energiaárak miatt következett be.

Néhány esetben a monetáris és az árfolyam-politika koordinációjának hiánya miatt 
különböző célkitűzések fogalmazódtak meg. Nigériában például a költségvetési politika 

43 IMF 2015; AEO 2016.
44 African Statistical Yearbook 2017.
45 Mo Ibrahim Foundation 2016.
46 AEO 2017.
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feszessé és egyben megszorítóvá vált, amíg a monetáris politika 2016 nagy részében laza 
maradt. A koordináció és a hitelesség hiánya szűkítette a monetáris politikai beavatkozások 
hatékonyságát, amelyeket a globális sokkok válaszaként kellett volna meghozni. Például 
a 2016-os  ghánai és malawi monetáris politikai szigorítás ellenére az infláció két számjegyű 
maradt. Nigériában az abbéli erőfeszítések, hogy csökkentsék a külföldi fizetőeszközök 
iránti, leginkább spekulatív keresletet, nem hozott eredményt még azután sem, hogy a kor-
mány 2016 júniusában feladta a naira amerikai dollárhoz való rögzítését. A naira lebegtetése 
előtt a fizetőeszközt 197-es  árfolyamon rögzítették a dollárhoz, azonban adminisztrációs 
és gazdaságpolitikai irányváltások kiszélesítették a párhuzamos piaci prémiumot. Ennek 
eredményeként a párhuzamos piaci árfolyam 520 nairás értéket ért el, míg a bankközi ke-
reskedelemben a dollár 305 nairás árfolyamon cserélt gazdát. Az infláció is magas maradt, 
2017 januárjában is két számjegyű, 18,7%-os  volt.47 A monetáris politikai intézkedések 
hatástalansága abból fakadt, hogy bizonytalan volt a kormányzat gazdaságpolitikája a nö-
vekvő infláció féken tartására, ami következésképpen gyengítette a nairát, és csökkentette 
a külföldi devizaállományt. Általános megállapításként megjegyezhető, hogy azokban 
az országokban, ahol a monetáris és fiskális politika koordinációja hiányzik, a külső sok-
kok sokkal tartósabbak.

A régió monetáris politikája várhatóan a jövőben is vegyes képet mutat majd attól füg-
gően, hogy az egyes országoknak milyen kitettséggel kell szembenézniük a külkereskedelmi 
cserearány sokkjainak kapcsán. Amíg a nyersanyagexportőrök továbbra is feszes és megszorító 
monetáris politikai álláspontot képviselnek, a nem nyersanyagexportőr országok várhatóan 
expanziós és laza monetáris politikai keretrendszert alkotnak a magánszektor növekedését 
elősegítendő. Az előrejelzések azt mutatják, hogy a növekvő folyófizetésimérleg-hiányok 
továbbra is nyomást gyakorolnak majd az országok fizetőeszközeire. Azok az országok, ahol 
rögzített az árfolyamrendszer, nagy valószínűség szerint hátrányosabb helyzetben lesznek, 
mivel számukra szűkösek a tartalékok arra, hogy megvédjék a fizetőeszközüket. A gyenge 
fizetőeszközök ugyancsak nyomást gyakorolnak az országok költségvetési pozíciójára, ami 
a hazai fizetőeszközben kifejezve növekvő adósságszolgálatot jelent.

A legtöbb afrikai gazdaság nemcsak a csökkenő nyersanyagárak miatt, hanem azon 
gazdaságpolitikai bizonytalanság miatt is külső deficittel nézett szembe, amely megpróbálta 
kiszorítani a külföldi tőkét, és gyengítette az országok fizetőeszközét. Ezáltal egészen ne-
héz lett fenntartani a külső egyensúlyt. A folyamatos nyersanyagáresés kimerítette néhány 
nyersanyagfüggő ország bevételeit, és külső (a folyó fizetési mérlegben mutatkozó) hiányt 
idézett elő. Számos ilyen országban jelentkezik az úgynevezett ikerdeficit-jelenség, és mind 
a költségvetés, mind pedig a folyó fizetési mérleg két számjegyű hiányt mutat. A külső hi-
ány a kőolajat importáló országok esetében és általában Afrikában szorosan követi a kőolaj 
árának mozgását.

Becslések szerint Afrika folyó fizetési mérlegének hiánya 2016-ban  a GDP 10,0%-ára  
emelkedett a 2015-ös  8,5%-os  GDP-értékről. Eltekintve Botswanától, Kenyától és Szvá-
ziföldtől, minden afrikai ország folyó fizetési mérlege hiányt mutatott 2016-ban, és a leg-
magasabb érték a GDP részarányát tekintve Líbiában (41,8%), Mozambikban (32,3%), 
Libériában (29,2%) és Dzsibutiban (30,7%) volt. A kontinensen nagyjából 20 országban 
lesz két számjegyű a folyó fizetési mérleg hiánya. A külső egyensúly kilátásai az afrikai 

47 AEO 2016.
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kontinensen az előrejelzések szerint javulnak majd 2017-ben, ami a nyersanyagárak emel-
kedésének és a globális gazdaság enyhe növekedésének tudható be.48

Az IMF előrejelzései szerint 2017-re  és 2018-ra  a folyó fizetési mérleg várható hiánya 
az afrikai kontinensen 4,4% és 3,9% lesz. A kőolajárak növekedésével (a 2016-os  43 USD-
szintről a 2017-re  várható 55 USD-szintre) az export értéke javul a kőolaj-exportáló orszá-
gok többsége esetében. Ugyanez a trend várható más nyersanyagexportőr gazdaságoknál is, 
mivel a nyersanyagárak nagy valószínűség szerint növekedésnek indulnak majd.49 Ráadásul 
az afrikai kontinens a közeli jövőben vélhetően több közvetlen külföldi és portfólióbefek-
tetést vonz a nyersanyagok globális ára ingadozásának mérséklődésével, amihez ráadásul 
az erős hazai kereslet is hozzájárul.

Összefoglalás és következtetések

Jelen fejezet célkitűzései sokirányúak voltak. Egyrészt számba kívánta venni az afrikai 
kontinens közelmúltbeli gazdasági fejlődésének legfontosabb mozzanatait és építőkockáit. 
Ennek során rámutatott, hogy – leginkább a feltörekvő gazdaságok nyersanyagéhsége 
miatt – Afrika korábban sohasem látott gazdasági növekedést ért el. Annak ellenére, hogy 
sokan vélelmezték a kontinens csökkenő nyersanyagfüggőségét és növekvő gazdasági 
diverzifikációját, a világpiaci árak 2013-ban  kezdődött csökkenése megtörte a gazdasági 
növekedés ütemét, és a legnagyobb kőolajexportőr országok súlyos gazdasági nehézségek-
kel néztek/néznek szembe.

A fejezet felhívta a figyelmet ugyanakkor arra is, hogy az 1990-es  évekkel összevetve 
még így is enyhülni látszik a nyersanyag-dependencia, és jelenleg azok a leggyorsabban 
növekvő országok, amelyek gazdasága a belső fogyasztásra és a beruházásra alapul. Nem 
szabad azonban szem elől téveszteni azt a tényt, hogy az afrikai kontinens függősége csak 
lassan enyhül majd az elkövetkező évtizedekben. A nyersanyagárak volatilitása gazdaság-
politikai kihívások elé állította az országokat, és a válaszok vegyesek voltak. A világgazdaság 
gyengébb teljesítménye és a világpiaci árak nagyobb változékonysága miatt az afrikai gaz-
dasági növekedés lendülete továbbra is kérdéses. Vannak azonban olyan tényezők, amelyek 
kedvezően hatnak és nagy valószínűség szerint hosszabb távon is hozzájárulhatnak majd 
a térség gazdasági növekedéséhez.

A legfontosabb következtetésként talán azt fogalmazhatjuk meg, hogy a páratlan afrikai 
növekedést aláhúzó narratíva túlzó volt, a kontinens nyersanyagfüggősége még mindig jelen-
tős, és csak lassú előrehaladás történik azon gazdasági diverzifikáció irányába, amely helyes 
gazdaságpolitika mentén fenntartható gazdasági növekedést eredményezne a kontinensen.

48 AEO 2017; African Statistical Yearbook 2017.
49 IMF 2017b.
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Vörös Zoltán

Az afrikai energiabiztonság

Absztrakt

A tanulmány, miután elemzi az energiabiztonságot, körüljárja az afrikai kérdéseket, bemutatva 
a kontinens sajátosságait és helyét a globális viszonyokban, kitérve a következő évtizedek 
tendenciáira is. A szélesebb folyamatok bemutatása nem csupán a kontextus, hanem Afrika 
sajátos, globális energiabiztonságon belül betöltött szerepe miatt is elengedhetetlen: a kon-
tinens jelentősége nem értelmezhető a külső szereplők nyersanyagérdekelt jelenléte nélkül. 
A következő évtizedek tendenciái kapcsán a megújuló energiaforrások használata, elterjedése 
és az afrikai nyersanyag-exportáló államok gazdasági jövőképe kerül elő fontos kérdésként.

Kulcsszavak: energiabiztonság, megújuló energiaforrás, fosszilis energiaforrás, energia-
fogyasztás

Abstract

The paper will analyse the general concept of energy security. After it will examine the main 
characteristics of African energy sector and its place in the global context which provide 
a wider explanation for the importance of the continent’s resources. Last, but not least, it 
will speak about the future trends of renewable energies.

Keywords: energy security, renewable energy sources, fossil energy sources, energy 
consumption

Bevezetés

A 21. század kezdete nem csupán a millennium ünneplése és a számítógépek összeomlásától 
való félelem miatt vált emlékezetessé: egyre több szó esett az új időszakban ránk váró konf-
liktusokról, amelyeket elkerülhetetlennek tartunk, tartottunk, gondolva itt a felmelegedés 
(és következményeinek), a vízért folytatott küzdelem vagy éppenséggel az energiahordozók 
megszerzéséért indított háborúk rémképére. Bő másfél évtizeddel később az energia-
fogyasztás tekintetében ugyanakkor a későbbiekben részletezett, eltérő vektorú és súlyú 
változásoknak lehetünk szemtanúi, amelyek befolyásolják glóbuszunk, a kontinensek 
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és  régiók, valamint az egyes országok energiabiztonságát. Ez utóbbi kifejezéssel sokszor 
találkozhatunk, elsősorban a csökkenő kőolaj- és földgázkészletek miatti aggodalom kapcsán, 
meghatározása ugyanakkor nem feltétlenül egyszerű és napjainkra már nem is kapcsolódik 
elválaszthatatlanul a fosszilis energiaforrásokhoz. Legelőször Winston Churchill használta 
a fogalmat, miután a brit haditengerészet a szénről az olajra tért át, fontossá téve a kőolajhoz 
való szabad és pénzügyileg észszerű hozzáférést.1 A Nemzetközi Energiaügynökség (In-
ternational Energy Agency, IEA) már napjaink folyamataiból eredeztethető definíciójában2 
az energiabiztonság az energiaforrások megszakítás nélküli rendelkezésre állását jelenti, 
elfogadható (megengedhető) áron. A meghatározás tehát (már) nem csupán a fosszilis, ha-
nem a megújuló energiaforrásokat is figyelembe veszi, olyan áron, amely nem fenyegeti 
a gazdaság stabilitását. Ebben az értelemben tehát energiabiztonságról akkor beszélhetünk, 
ha az ellátás megbízható, megengedhető (versenyképes) és hozzáférhető, elérhető. A foga-
lom ebben az értelemben kapcsolódik a térség biztonsági jellegzetességeihez is, az adott 
régió konfliktusainak számbavételével a kitermelés fenntarthatóságához egy szerteágazó 
és összetett területet alkotva. Amikor tehát az energiabiztonságról van szó, nem beszél-
hetünk önálló területről, annak értelmezése csupán az államok és nemzetközi szervezetek 
átfogó nemzetközi kapcsolatainak elemzése mellett lehetséges.

Megengedhető,
versenyképes ellátás

Megbízható ellátás
(belső és külső garanciák)

Hozzáférhető, 
elérhető ellátás

ENERGIA-
BIZTONSÁG

1. ábra
Az energiabiztonság

Forrás: az IEA 20143 alapján a szerző saját szerkesztése

Míg tehát az energiabiztonság jelentősége kiemelkedő, a gazdasági növekedés elérésének 
egyik elengedhetetlen eszköze, elmondható, hogy az afrikai kontinens szerepe egyre fon-
tosabbá válik az ide kapcsolódó folyamatokban. Akár a nyersanyagigényes ázsiai, európai 
vagy amerikai gazdaságok ellátására, akár a folyamatosan növekvő népességből és urbani-
zált lakosságból eredő saját igényeik ellátására gondolunk, a kontinens központi szereplője 
az energiabiztonsághoz köthető diskurzusoknak. A tanulmány ennek következtében elhe-
lyezi Afrikát a globális folyamatokban, egyúttal bemutatja a helyi, regionális sajátosságo-
kat és a térség energiabiztonságát, kitérve a következő évtizedekben várható trendekre is.

1 Yergin 2006, 69–82.
2 IEA 2014.
3 IEA 2014.
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Globális trendek

Az energiafogyasztás kapcsán megfigyelhető globális trendek, ahogy már érintettük, eltérő 
vektorúak és súlyúak, azaz nem csupán az ázsiai gazdaságok által okozott keresletnöve-
kedésről, hanem az Egyesült Államok saját forrásaira való támaszkodása miatt4 kínálati 
bőségről is beszélhettünk az elmúlt években, amit tetézett Szaúd-Arábia sajátos, az olaj-
árakat alacsonyan tartó játszmája, megtépázva egynéhány olajexportáló állam gazdaságát 
is a számukra így túl magassá váló kitermelési költségek miatt. Mindezek mellett egyre 
jelentősebb szerepet töltenek be a megújuló energiaforrások is, miközben a fukusimai 
tragédiát követő atomenergia-ellenesség sem globális, még az Európai Unión belül sincs 
egységes álláspont e kérdésben.5

Miután az energiabiztonságot érintő globális folyamatokról beszélünk, meg kell 
említenünk a kőolaj- és földgáztermelő térségeket, a szén továbbra is jelentős szerepét 
és a megújulók óriási, sok tekintetben még mindig bizonytalan piacát, tehát azt, hogy adott 
energiaforrások hozzáférhetők, elérhetők és a keresleti oldal számára pénzügyi szempontból 
megengedhetők is. Beszélnünk kell mindemellett a megbízhatóságról is, az exportáló álla-
mok belső (politikai) és külső (nemzetközi szerepének) stabilitásáról, valamint a szállítási 
útvonalak és infrastruktúrák biztonságáról. Ezek összessége, globális bemutatása viszont 
meghaladná a tanulmány terjedelmét, így csak a legfontosabb trendeket tekintjük át, ame-
lyek elengedhetetlenek az afrikai energiabiztonság megértéséhez.

A legelső és legfontosabb szempont a fosszilis nyersanyagok kiemelt jelentősége: a kőolaj, 
a szén és a földgáz (ebben a sorrendben) továbbra is a legnagyobb energiaforrások, együt-
tesen az energiatermelés 85%-áért felelősek.6 Míg előbbiek szerepe folyamatosan csökkenő 
tendenciát mutat, a földgáz jelentősége a közeljövőben még inkább növekedni fog az ame-
rikai palagáz és a versenyképesebb szállíthatósága miatt költséghatékony LNG  (liquefied 
natural gas – cseppfolyós földgáz) térnyerése miatt. A következő két évtizedre vetített 
előrejelzésekben a fosszilis nyersanyagok továbbra is a legjelentősebb energiaforrásokként 
szerepelnek: a fejlett államokban tapasztalható csökkenést ugyanis ellensúlyozza a fejlődő 
térségek népességszám-, illetve gazdasági növekedésből fakadó magasabb energiaigénye, 
amelyet értelemszerűen a pénzügyileg (tegyük hozzá: még)7 rentábilisabb, hagyományos 
energiaforrások kiaknázásával igyekeznek majd kielégíteni.

4 Az Egyesült Államok saját nyersanyagmezői feltárásának és a palatechnológia elterjedésének köszönhetően 
egyre kevésbé van jelen felvásárlóként a nemzetközi piacon, és a következő évtized második felére több előre-
jelzés szerint is energiaexportáló állammá válhat (US EIA 2017).

5 Hazánk is képviselője azon országoknak az Unión belül, amelyek még komolyan számolnak az atomerőmű-
vekkel, de Magyarország mellett beruházások zajlanak Szlovákiában és Finnországban is (WNA 2017).

6 BP 2017a, 14.
7 Ebben a tekintetben érdemes a Bloomberg 2015-ös  cikkét elolvasni. A jelenlegi bekerülési költségek tekinteté-

ben a vízenergia már versenyképes tud lenni, de nem szabad elfelejteni, hogy a környezetvédelmi szempontok 
által megkínált fejlesztések és technológiaváltás a hagyományos nyersanyagok felhasználásában árfelhajtó 
hatású, így egyre inkább éri meg majd a megújulókat választani (Patel 2015).
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* Szél, nap, geotermikus, biomassza, bioüzemanyag
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2. ábra
Energiahordozók részaránya

Forrás: a BP 2017a8 alapján a szerző saját szerkesztése

A kőolaj- és földgázlelőhelyek tekintetében továbbra is a Közel-Kelet a centrumtérség, de 
a nyersanyagtartalékok kapcsán elmondható, hogy Afrika jelentős helyet foglal el az új fel-
fedezéseknek köszönhetően: a 2009–2014-es  időszakban az új kőolaj- és földgáztartalékok 
30%-át Afrikában találták,9 ennek is köszönhetően a kontinensen lelhető fel a világ kőolaj-
készletének körülbelül 8, földgázkészletének körülbelül 7%-a.

A megújulók kapcsán Európa elkötelezettsége és a Kínai Népköztársaság hatalmas di-
namikája figyelhető meg: az Európai Unió 2015-ben  energiatermelésének körülbelül 20%-át 
megújuló energiaforrásokból fedezte,10 és a globális klímatárgyalásokon is megfigyelhető 
magatartása a következő két évtizedben 40% fölé is emelheti ezt a részarányt.11 Európa 
mellett Kína is elképesztő tempóban bővíti kapacitásait. 2010-ben  írtam egy tanulmányban 
arról, hogy „ha ’csupán’ a megújuló energiaforrások által megtermelt energia mennyiségét 
vesszük górcső alá, Kínát akár követendő példaként is megnevezhetnénk a világ országai 
számára. De még akkor sem szégyenkezhet az ázsiai feltörekvő hatalom, ha hozzávesszük, 
hogy ezek a mennyiségek az óriási energiafogyasztás fényében sajnos – egyelőre – eltör-
pülnek”.12 Az ázsiai államban 2015-re, a gazdasági növekedés ellenére, 5%-ra  nőtt a meg-

8 BP 2017a, 14.
9 IEA 2014.
10 BP 2017a, 40.
11 BP 2017a, 40.
12 Vörös 2010b, 269–288.
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újulók részaránya, és a legpesszimistább becslések szerint is eléri a 20%-ot két évtizeden 
belül13 – miközben, és ez még inkább kiemeli Peking sikerét, a globális energiaigény-nö-
vekedés feléért Kína és India felelős.14 2016 óta Kína a legnagyobb szél- és napenergia-fel-
használó, miután előbbi tekintetében megelőzte az Egyesült Államokat,15 utóbbi kapacitását 
pedig egyszerűen megduplázták abban az évben,16 a vízenergia tekintetében pedig évek óta 
a kelet-ázsiai állam a legnagyobb termelő.

Afrika esetében a vízenergia emelhető ki, amely az energiafogyasztás 6%-át teszi ki, 
de – ahogyan arra még ki fogunk térni – a kiépítetlen hálózatok miatt az óriási kapacitás 
hosszú ideig nem lesz képes valós igényeket kielégíteni: a technikai potenciál 10%-át sem 
éri még el a kihasználtság.17

A megbízhatóság és biztonság tekintetében is több mindenről érdemes említést tenni. 
Afrika egyetlen országa sem képes (a Szuezi-csatornát és Egyiptomot leszámítva) a nem-
zetközi kereskedelem biztosítására és az ország exportjának-importjának megvédésére, 
csupán a nemzetközi együttműködések garanciáiban bízhatnak. Pedig az energiabiztonság 
alapfeltétele a kereskedelem akadálymentessége, nem véletlen az indiai haditengerészeti 
fejlesztésektől való (főként kínai) félelem, a Malaka-szoros ellenőrzéséért folyó diplomáciai 
harc, az Afrika szarvánál zajló nemzetközi akciók vagy éppen a Dél-kínai-tenger feletti 
vita: mind arról a képességről szólnak, hogy az importfüggő államok képesek legyenek 
megvédeni érdekeltségeiket, szállítmányaikat egy lehetséges konfliktus kirobbanása ese-
tén.18 A külső garanciák mellett pedig belső problémák és kihívások is terhelik az afrikai 
államokat, ellehetetlenítve az ellátást és a fejlesztést, modernizációt.

Az afrikai valóság

Miközben Afrikában él a világ lakosságának 16%-a, addig a globális energiafogyasztás 
mindössze 3-4%-áért felelős a kontinens – előrevetítve az ellátásban rejlő bizonytalanságokat. 
Amíg az északi, fejlett államok már a megújulók és (részben még mindig) az atomenergia 
bűvöletében élnek, addig Afrika még a fosszilis energiahordozókat igyekszik kihasználni, 
igen alacsony hatásfokkal. A BP éves felmérése és előrejelzése alapján 2017-ben  a kontinens 
energiatermelésének 42-áért a kőolaj, 28%-áért a földgáz felel,19 holott kimagasló Afrika 
nap- és (régiónként megoszló) víz-, illetve szélenergia-potenciálja. A helyzet, elsősorban 
a globális átlagnál (31%) is magasabb, 75%-os20 igénynövekedésnek köszönhetően keveset 
fog változni, miközben az afrikai államoknak továbbra is óriási adóssága a lakosság teljes 
körű energiaellátása. Ez tehát azt jelenti, hogy Afrikában a globális növekedésnél nagyobb 
mértékben jelentkezik igény az energiára, miközben a jelenlegi igények kielégítése is bőven 
meghaladja a meglévő kapacitásokat.

13 BP 2017a, 11.
14 BP 2017a, 11.
15 Enerdata 2017.
16 Javelosa 2017.
17 IEA 2014, 56–57.
18 Bővebben lásd: Vörös 2014.
19 BP 2017b.
20 BP 2017b.



94 Afrika a globalizált világban

A Világbank adatai alapján például az afrikai államok továbbra sem képesek az elekt-
romossághoz való hozzáférést megfelelően biztosítani, az országok mintegy fele esetében 
ez a mutató 40% alatt áll, több mint 500 millió afrikai él áram nélkül. Az egyik legnagyobb 
kőolajtermelő, Angola például lakosságának csupán 32%-át volt képes a hálózathoz csatla-
koztatni, Etiópia esetén 27,2, de a függetlenedett Dél-Szudán esetében kevesebb mint 5%-ról 
beszélhetünk.21 Ezt az eloszlást ábrázolja a 3. ábra, bemutatva, hogy az előbbi adatok sajnos 
nem bizonyulnak egyedi esetnek a kontinensen.

< 21,22

21,22–38,80

38,80–57,65

57,65–73,76

> 73,76

3. ábra
Elektromossághoz való hozzáférés (%)

Forrás: The World Bank 201422

Óriási problémát okoz továbbá a korrupció és (részben ehhez kapcsolódóan) a fejleszté-
sek hiánya is: noha évről évre, térségről térségre nő a kőolajtermelés, az afrikai államok 
energiafogyasztásuk 45%-át exportálják, nem csupán az afrikai államokban tevékenykedő 
külföldi (európai, amerikai, kínai, indiai) befektetők elégtelen száma, hanem például a meg-
felelő minőségű finomítók hiánya miatt. Így fordulhat elő, hogy miközben a szubszaharai 
Afrika több mint 7 millió hordónyi kőolajat termel naponta, ennek nagy részét, majdnem 
5 millió hordót feldolgozatlanul exportálnak,23 hogy aztán rossz minőségű dízelt és benzint 
importáljanak helyette.

21 World Bank 2014.
22 World Bank 2014.
23 BP 2017b.



95Az afrikai energiabiztonság

Ahogyan az előbb érintettük, a kontinens 435 millió tonna kőolaj egyenértékű (Mtoe) 
energiafogyasztásának körülbelül 42%-áért a kőolaj, 28%-áért a földgáz felel,24 miközben 
a szén is jelentős szerepet tölt be 22%-os  részaránnyal. A vízenergia 6, az egyéb megújulók 
1, a nukleáris energia további 1%-ot tesz ki a 2015-ös  adatok alapján.25

1. táblázat
Afrika energiafogyasztása és becsült értéke (Mtoe – hacsak másképp nem jelzett)

Mennyiség Arány (%)
2015 2035 2015 2035

Teljes mennyiség 435 769 100 100
Kőolaj (Mb/d) 3,9 6,1 42 37
Földgáz (Bcf/d) 13 24 28 29
Szén 97 121 22 16
Nukleáris 2 8 1 1
Víz 27 75 6 10
Egyéb megújulók 4 60 1 8

Forrás: a BP 2017b26 alapján a szerző saját szerkesztése

Ahogy azt az 1. táblázat mutatja, az igénynövekedés nem fog változtatni a fosszilis ener-
giahordozók túlsúlyán, bár azt a BP előrejelzése is megjegyzi, hogy ez megfelel a globális 
trendeknek. A megújulók növekedése akár magasabb is lehet a 2035-re  vártnál, ha a telepítési 
és bekerülési költség és az élettartam a következő években, évtizedekben is dinamikusan 
javuló tendenciát mutat.

Afrika mind fosszilis, mind megújulók tekintetében szerencsésnek mondhatja magát. 
A kőolaj-, földgáz- és széntartalékok jelentősek (értelemszerűen egyenlőtlen elosztásban), 
a jelenlegi kitermelési ütem mellett hosszú évtizedekre, sőt évszázadokra elegendő meny-
nyiségekkel rendelkeznek – lehetőséget teremtve a kitermelés bővítésére is. A tartalékok 
kapcsán megfigyelhető regionális egyenlőtlenségek közös befektetésekkel és projektekkel 
áthidalhatók, egyúttal viszont ösztönzést is jelentenek azon államok számára, amelyek nem 
rendelkeznek nyersanyagokkal, biztosítva az energiaellátást. Fontos ugyanakkor megemlíteni, 
hogy a feltáratlan területek száma óriási, a nyersanyagban gazdag Nyugat-Afrika mellett 
számottevő mennyiséget találtak Kelet-Afrikában is az utóbbi években, gondolva például 
a mozambiki és tanzániai tengeri földgázmezőkre vagy a kenyai és ugandai kőolajmezőkre.27 
Figyelembe véve, hogy számos térségben – mint például Szomália – még a legalapvetőbb 

24 A források, sokszor adott dokumentumon belül is, eltérő arányokat említenek, a tanulmány során többször 
hivatkozott, legfrissebb adatokkal dolgozó BP Energy Outlook Africa kiadványa a kőolaj 42 és 50%-os  
részesedését is említi az energiafogyasztáson belül. További aránytalanító tényező lehet, hogy a lakossági 
energiafogyasztáson belül nem említi külön a biomasszát, amely afrikai viszonylatban tűzifával való fűtést 
és főzést jelent. A továbbiakban is a most használt számokat fogjuk használni, jelentősége ugyanis inkább 
az arányoknak van (BP 2017b).

25 BP 2017b.
26 BP 2017b.
27 IEA 2014, 48–49.
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kutatásokat sem tudták elvégezni, elképzelhető, hogy a kontinens nyersanyagtartalék-tér-
képe sokat fog változni a következő években, olyan országokat is megjelenítve, amelyek 
korábban csupán importtevékenységükkel tűntek ki. Ahogy az IEA megjegyezte, a ha-
gyományos nyersanyag-exportáló országokon kívüli, utóbbi években történt felfedezések 
globális mértékben szinte jelentéktelenek, de a jelenlegi fogyasztási viszonyok mellett óriási 
segítséget nyújthatnak a régió számára, és jelentős exportbevételekkel is kecsegtetnek.28

460 év

141 év 97 év
31 év

632 év

113 év

Földgáz Szén Kőolaj

Eddig kitermelt mennyiség Bizonyított tartalékok Még feltáratlan források

4. ábra
A szubszaharai Afrika földgáz-, szén- és kőolajtartalékai, -forrásai  

(a jelenlegi kitermelési ütemet figyelembe véve)

Forrás: az IEA 201429 alapján a szerző saját szerkesztése

A megújulóenergia-ipar Afrikában

A megújulók kapcsán egyelőre inkább csak a potenciálról, semmint térnyerésükről tudunk 
beszámolni. A már jobban kihasznált vízenergia tekintetében is további kapacitások figyelhe-
tők meg, elsősorban a szubszaharai Afrika területén, de a nap-, szél- és geotermikus energia 
kapacitásai lényegében kihasználatlanok. A kontinens legnagyobb részét még fel sem mérték 
ebből a szempontból, még csak kezdetleges a megújulók használata, így itt is elképzelhetők 
drasztikus változások a következő években. A megújulók lehetőséget teremtenek a konti-
nens államai számára, hogy a források diverzifikálásával és az importfüggőség lazításával 
egy modern energiaszektort építsenek ki, amit az egyre csökkenő beruházási költségek elő 
is segítenek. Mindezeket figyelembe véve nem elképzelhetetlen, hogy a következő években 
elérkezik az a pont, amikor ugrásszerűen megnőnek az ilyen jellegű beruházások Afriká-
ban is – a realitás azonban továbbra is az, hogy a kontinens energiaszektorának reformja 

28 IEA 2014, 49.
29 IEA 2014, 48.
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lassú, vagy ahogy az IEA fogalmaz: „hosszú és komplikált lesz”.30 Az okokra még kitérünk 
a továbbiak folyamán.

A lehetőségek kapcsán is látszik, hogy óriási még az elmaradás, optimistábban szemlélve 
szélesek a lehetőségek Afrika államai számára: becslések szerint a kontinens vízenergia-
kapacitása 283 GW, a globális érték 8%-a. Ennek a maximális lehetséges mennyiségnek 
a 10%-át sem éri el a jelenlegi beüzemelt 20 GW-os  kapacitás. Noha a vízenergia továbbra 
is költséghatékony megújuló energiaforrás, a víz mint Afrikában különösen fontos termé-
szeti kincs kiemelt odafigyelést igényel. Ahogy az IEA kiemelte, „a szubszaharai Afrikában 
számos korlátja van a vízenergia gazdaságos hasznosításának. A nagy projektek óriási tő-
két igényelnek, és sokszor energiakereskedelmi egyezmények szükségesek a finanszírozás 
megteremtéséhez, miközben az alacsony fokú összeköttetéseknek köszönhetően az export 
lehetősége limitált, a belső piac pedig túl kicsinek bizonyulhat. Miközben a vízenergia 
költséghatékony módszer, szezonális ingadozások előfordulhatnak a termelésben, ráadásul 
környezetvédelmi aggályok, társadalmi és lakossági megfontolások és a vízhozamért folytatott 
verseny is alapos körültekintést, társadalmi egyeztetést kíván meg: sokszor ugyanis el kell 
árasztani bizonyos területeket, potenciálisan kiköltöztetve onnan ott lakó közösségeket, vagy 
el kell fogadtatni a mezőgazdaság számára hátrányos vízhozamcsökkenést. Mindezekhez 
még hozzájárul, hogy a szakemberek hiánya is derékba törheti a vízerőmű-terveket néhány 
afrikai országban”.31 Mindezek mellett megemlíthetjük még a kontinensközi kapcsolatokat 
is: kiterjedt vízügyi projektek széles együttműködéseket kívánnak meg. Egy folyó felső 
ágán történő beruházás az alsóbb szakaszokon fekvő államok egyetértését is igényli, kiváló 
példa erre a Nílus vizének felhasználása és az ehhez kapcsolódó konfliktusok száma.32 Ki-
jelenthető tehát, hogy az együttműködés nehézkes az afrikai államok között.

Napenergia tekintetében is a kihasználatlanság és a napsütés órák magas száma miatti 
lehetőségekről beszélhetünk: a napenergia hasznosításából nyerhető energia messze meg-
haladja nem csupán a mostani, de a következő évtizedek igényét is,33 de a jelenleg még 
mindig magas költségek és a megtérülési kérdőjelek miatt kevés beruházásról beszélhetünk.

Afrika becsült szélenergia-kapacitása 1300 GW,34 de a jelenlegi limitált jelenlét (mind-
össze 190 MW) mellett azt is ki kell emelni, hogy a meleg és száraz hőmérséklet nem is 
kedvez a szélturbináknak, szignifikánsan lerövidítve élettartamukat.35 A jelenlegi trendeket 
figyelembe véve az IEA becslései alapján a kelet-afrikai államok lehetnek haszonélvezői 
ennek az energiaforrásnak.

A geotermikus kapacitás felfedezetlen és kihasználatlan. Jelenleg ez a legkisebb szelete 
a megújulóknak, a jelenlegi felmérések alapján Kelet-Afrika használhatja ki ezen adottságokat.

A megújuló kapacitások terén is kettősséggel állunk tehát szemben: óriási lehetőségek 
és potenciál, valamint kihagyott helyzetek, kihasználatlan kapacitások jellemzik a kon-
tinenst. A megújuló nyersanyagok piacán nehéz hosszú távra ható trendeket felvázolni, 
a helyzet akár hétről hétre is változhat az egyre újabb és költséghatékonyabb technológiák 
felfedezésével párhuzamosan, éppen ezért talán az kijelenthető: a megújulókra való áttérés 

30 IEA 2014, 47.
31 IEA 2014, 57.
32 Glied 2019, 41–66.
33 IEA 2017, 58.
34 IEA 2017, 59. 
35 IEA 2017, 59.
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még a korábban vártnál is gyorsabb és gazdaságosabb lehet. Ez pedig az afrikai kontinens 
számára lehet ismét aggasztó: miközben a világ fejlett államai és az ázsiai gazdasági nö-
vekedés motorjai egyre többet fektetnek az új energiaforrásokba, (további) versenyelőnyt 
elérve, addig a kontinens hátul kullog a versenyfutásban. A befektetésekben már most lát-
ható különbségek (5. ábra) pedig tovább konzerválhatják a fejlett és a fejlődő világ közötti 
különbségeket, előrevetítve az afrikai kontinens további függését a világ egyéb régióitól.

Brazília: 6,8

Kína: 78,3

Európa: 59,8
Ázsia és Óceánia
(kivéve Kína és India): 26,8

Amerikai Egyesült
Államok: 46,4

Közel-Kelet és Afrika: 7,7
Amerika
(kivéve USA és Brazília): 6,1

India: 9,7

5. ábra
Új beruházások megújuló energiaforrásokba, régiónként 2016-ban  (milliárd USD)

Forrás: az UNEP 201736 alapján a szerző saját szerkesztése

A globális jelenlét Afrikában – hátráltató tényező?

Afrika és a nyersanyagok kapcsán sokszor felvetődik a globális és regionális nagyhatalmak 
jelenléte a kontinensen, kifejezetten Afrika fejlődésében betöltött szerepükre vonatkoztatva. 
Ahogy már érintettük, a szubszaharai Afrika napi körülbelül 7 millió hordós kőolaj-kiterme-
lésének jelentős részét, mintegy 5 millió hordót rögtön exportálnak. Ennek a mennyiségnek 
jelenleg több mint 90%-a  a nyugat-afrikai államokból kerül a piacra az instabil szudáni 
és dél-szudáni, illetve líbiai helyzet miatt. Az alábbi ábra azt mutatja, hogyan oszlik meg 
a felvásárlók köre.

36 UNEP 2017, 22.
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6. ábra
Afrika nyugati partja nyerskőolaj-exportjának célállomásai (millió hordó/nap)

Forrás: az IEA 201437 alapján a szerző saját szerkesztése

Nem véletlen, hogy Európa és az Egyesült Államok mellett India és Kína a legfőbb szerep-
lője az afrikai energiapiacnak. A jelenlétük, habár szerepük és hatásuk kérdéses és vitatott, 
egyértelműen az energiabiztonsághoz kapcsolódik. Európa számára Afrika fontos szereplő 
energiaimportjának diverzifikálása céljából, és Washington is hosszú évekig volt az afri-
kai kőolaj legfőbb felvásárlója – csak már érintett, önként vállalt visszavonulása csökkenti 
szerepét az afrikai energiapiacon. India és Kína jelenléte pedig elkerülhetetlen, figyelem-
be véve nagymértékben növekvő energiaigényüket. Ahogyan arról 2010-ben  írtam, „Kína 
expanzív külpolitikájának elsődleges mozgatórugója a piacok szerzése mellett a gazdasági 
növekedéshez elengedhetetlen energiabiztonság megteremtése. Pekingnek súlyos kőolaj-
hiánya van, a hazai termelés már 1993 óta nem képes kielégíteni a gazdaság szükségleteit, 
ezért az ország nyersanyagbehozatalra szorul. A mind újabb és újabb olajexportáló orszá-
gokkal kötött szerződésekkel kívánja Kína biztosítani az aktuális szükségletek kielégítését, 
ahogyan a világ összes állama is gazdasági és ipari igényeinek maximális kielégítésére 
törekszik. […] Az igények ilyen mértékű növekedését természetesen nem lehet egyetlen 
forrásból pótolni, és bár a közel-keleti országok (elsősorban a kitermelés további, nagy-
mértékű bővítésének köszönhetően) továbbra is jelentős, 44%-át adják a kínai importnak, 
valamint Oroszországgal is egyre mélyülnek Peking energiakapcsolatai, szükség volt újabb 
területek bevonására, újabb partnerekre. A pekingi diplomácia sikeres húzásainak köszönhe-
tően elsősorban két új (az Észak–Dél relációban utóbbihoz tartozó) térség vált meghatározó 
exportálóvá: Latin-Amerika, de legfőképpen Afrika”.38 India hasonló megkésettségének 
köszönhetően szintén igyekszik megvetni a lábát a nyersanyagért folytatott versenyben, 
és egyre nagyobb felvásárlóként jelenik meg az afrikai piacokon is.

37 IEA 2014, 61.
38 Vörös 2010a, 105–150.
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A kontinens (nyersanyag- és ásványkincs-) exportját érő kritikák sokoldalúak, nem 
csupán a gyarmati múltból, hanem a nyugati hatalmak függetlenséget követő, Afrika or-
szágai számára hátrányos politikáiból, Kína nyersanyagok exportját elősegítő és célzó 
beruházásaiból és a helyi korrupcióból fakadnak. Az SAP-k bukása,39 a kínai beruházások 
egyoldalúsága40 mellett ugyanis sokak szerint a korrupció az, amely megakadályozta a térség 
prosperitását.41 Míg a közel-keleti államok többsége az óriási nyersanyagbevételeit igyekszik 
vissza is forgatni az állami struktúrákba, egyes esetekben az állampolgári jövedelmekbe, 
Afrikában kevés nyoma van ennek a folyamatnak: az exportbevételeket nem követik fej-
lesztések, a pénzek eltűnnek a kormányzati-politikai körök kusza hálójában. Legutóbb 
éppen Nigériában derült fény visszaélésre, abban az országban, amely hosszú évekig volt 
Afrika legnagyobb kőolajexportőre: egy 2014-es  átvilágítás során kiderült, hogy a nemzeti 
olajtársaság „elfelejtett” befizetni 16 milliárd dollárnyi bevételt az államkasszába.42 És ez 
csak csepp az olajbevételek óriási tengerében, nem érinti a természeti környezet rombolását, 
a vízszennyezést és az állampolgárok egészségének romlását.

A korrupció felszámolása tehát elengedhetetlen az energiabiztonság megteremtéséhez, 
ez ugyanis elősegítheti azon projektek megszületését, amelyek támogatják az állampolgá-
rok és rurális térségek bekapcsolását az energiahálózatokba. Az így bővülő kereslet aztán 
az exportorientáltságot is csökkentheti, ráadásul olyan beruházásokat, például finomítókat 
is vonzana, amelyek az importfüggőséget is megszüntethetik. Két dolgot ugyanakkor fontos 
megjegyezni: jelenleg Afrika, de bizonyosan a kontinens olajexportáló államai az export-
ban érdekeltek, ez jelenti az állami bevételek nagy százalékát: Nigéria exportjának 95%-át 
az olajhoz köthető termékek adják, Angolában ugyanez az arány 94%-os, míg például a Kon-
gói Köztársaságban az exportbevételek 72%-a  érkezik az olajból,43 nehezítve a korrupció 
megszüntetését. A másik fontos megjegyzés: az afrikai energiabiztonság megteremtéséről 
csak akkor beszélhetünk, ha az egyes államok biztonságos energiaellátása megoldott. 54, 
egymástól kulturálisan, politikailag, földrajzilag és gazdaságilag is eltérő államról beszé-
lünk, ennek eredményeként az importfüggőség nehezen oldható fel. Jelenleg ugyanakkor 

39 Az afrikai államoknak függetlenedésük után juttatott „hitel feltétele ugyanis a Strukturális Alkalmazkodá-
si Programokhoz (SAP) való alkalmazkodás volt. Ezek a politikák meghatározták a kormányzati politikát, 
ugyanakkor nem különböztek egymástól: a programok nem voltak tekintettel a helyi adottságokra, a társadalmi 
problémákra vagy a környezeti értékekre, éppen ezért nem is lehettek sikeresek az egymástól igen különböző 
országokban. Másrészt, megfelelve az amerikai érdekeknek, az SAP-k tönkretették a helyi vállalkozásokat, 
eltörölték a fejlett országokból érkező termékeket érő vámokat, egyszóval kiszolgáltatták az országokat a nyu-
gati érdekeknek”. (Vörös 2010a, 108.)

40 A pekingi afrikai térnyerés kapcsán egy 2010-es  tanulmányomban megvizsgáltam a Kínát érő kritikákat, 
a kizsákmányolást, és az alábbi gondolattal zártam le a témát: „Peking afrikai térnyerése is egy központilag 
eltervezett, sőt 2003 óta a kínai kormány által külön is szorgalmazott folyamat, amely csupán a negatív tapaszta-
latokat összegezve Kína számára hasznos és kedvező leginkább. Bármilyen jóindulatot hangsúlyoz is a pekingi 
diplomácia, a kapcsolatok legfőbb problémája, hogy azok teljesen különböző fejlettségi szinteken alapulnak, 
azaz különböző a kooperációkból származó előnyök hasznosításának kapacitása. Tehát Kína rengeteget nyer 
azzal, amit elvesz Afrikától, és bár cserébe kap is valamit a sokszínű kontinens, Peking az a szereplő, amely 
ebből az együttműködésből a lehető legtöbbet kihozhatja, tovább növelve gazdaságának versenyképességét 
és egyre megkérdőjelezhetetlenebbé váló világpolitikai erejét.” (Vörös 2010a, X.)

41 Néhány munka: Jespersen 1992, 9–50.; Klitgaard 1998, 3–6.; Gray–Kaufmann 1998, 7–10.
42 Turkson 2016.
43 CIA 2017; Atlas 2017.
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Afrika a kontinensen kívülre exportál nyersanyagokat, és többnyire a kontinensen kívülről 
importál finomított termékeket, ahogyan arra a 7. ábra is rávilágít.

7. ábra
A szubszaharai Afrika kőolajszármazék-exportja és -importja

Forrás: The World Bank 201544

A kontinensen belüli kereskedelem ugyanakkor nem csupán a korrupcióval néz szembe: 
beszélhetünk a kolonizáció során létrejött mesterséges határvonalakról, kisebbségi-etnikai 
konfliktusokról, terrorizmusról és pusztán politikai-világnézeti vitákról az államok között, 
amelyek megoldása szükséges ahhoz, hogy a kontinentális energiabiztonság elérhető legyen. 
Ahogy Tarrósy is fogalmaz, amíg Afrika nem tud célokat kitűzni és stratégiákat megalkotni, 
addig a kontinens két- vagy többoldalú kapcsolatai mindig is inkább a másik fél hasznára 
lesznek majd: „az afrikaiaknak legelőször saját magukkal kell tudniuk megállapodni, saját 
maguknak kell önmagukat meghatározniuk, ezzel a saját jövőjüket felvázolniuk és fejlő-
désüket megalapozniuk. Sajnos a sajátosan korrupt afrikai elitek sok esetben komolyabb 
veszélyt jelentenek az általuk vezetett társadalmak számára, mint az egykori gyarmatosítók: 
ők ugyanis ténylegesen kiszipolyozzák saját népeiket. Ennek egyik fő területe a nemzetkö-
zi/külföldi segélyek, támogatások megcsapolása és saját, önös céljaikra történő fordítása. 
Egyetértve mind Gaye, mind Mbeki elnök véleményével, hogy ha Afrika nem határozza 
el, mit akar kezdeni a nemzetközi partnerségekből eredeztethető hatásokkal és elsősorban 
fejlődési lehetőségekkel, nem fog esély kínálkozni arra, hogy komolyabb változások kö-
vetkezzenek be a kontinens életében”.45 A kontinensközi kapcsolatok is hátráltatják tehát 
az energiabiztonság megteremtését, ahogyan azt már a vízenergia témakörénél érintettük.

Konklúzió

Az afrikai jövőt elkerülhetetlen folyamatok árnyékolhatják be: a népességnövekedés, a gaz-
dasági növekedés lassúsága és a struktúraváltás hiánya, az urbanizáció és ezzel párhuza-
mosan a gépjárművek, elektromos eszközök számának megnövekedése komoly kihívások 
elé fogják állítani a kontinens országait.

Miközben számos esetben számolhatunk be lehetőségekről (a nyersanyagtartalékok 
és a megújulóenergia-potenciál tekintetében), a kihívásokkal egy olyan kontinens fog 
szembenézni, amely napjainkban sem tudja szavatolni az ellátás biztonságát. A tanulmány 
során többször foglalkoztunk a regionális különbségekkel, de nem volt lehetőségünk ezen 

44 World Bank 2015.
45 Tarrósy 2008, 87–88.



102 Afrika a globalizált világban

különbségek valódi tartalmát bemutatni: Nigéria korrupcióba és olajba fullad, súlyos kör-
nyezeti katasztrófát előidézve az országban. Abuja számára az energiabiztonság az állami 
bevételek, tehát az olajexport zavartalanságának szinonimája. Észak-Afrika, mint minden 
esetben sajátos térséget alkot, az energiabiztonság talán itt érhető tetten egyedül a konti-
nensen, meg-megszakítva biztonsági konfliktusok által. Kelet-Afrika forrongó térségei is 
alapvetően különböznek például a dél-afrikai lehetőségektől. Szudán és Dél-Szudán az olaj-
tartalékok felett folytatott vitát követően belső problémákkal nézett szembe, de Szomáliá-
ban is messze van még az az időszak, amikor nem a klánok közötti konfliktusok,46 hanem 
a megújuló energia kerül terítékre. Ha a kontinens energiabiztonságát nézzük, akkor viszont 
megjegyezhetünk olyan trendeket, amelyek a legtöbb országban jelen vannak és befolyá-
solják Afrika versenyképességét: a beruházások rossz hatásfokkal működnek, a kiépítetlen 
infrastruktúra egyrészt százmilliókat zár ki a modern energiaszektorból, másrészt ellehetet-
leníti az energiaprojektek megtérülését. Sok helyen az államilag meghatározott árak jóval 
magasabbak a nemzetközi sztenderdeknél, de még így sem képesek fedezni a bekerülési 
költséget.47 A rendszer logikai hibáját bizonyítja, hogy noha évről évre nő a kőolajtermelés, 
a finomítók hiánya miatt finomítottnyersanyag-importra szorulnak az államok.

Energiabiztonságról akkor beszélhetünk, ha az ellátás megbízható, megengedhető (ver-
senyképes) és hozzáférhető, elérhető. Afrika kapcsán hozzáférhetőségről beszélhetünk mind 
a fosszilis, mind a megújuló energiaforrások kapcsán – más kérdés, hogy a kihasználtság 
mértéke és minősége elmarad a kívánttól. Az ellátás viszont sokszor nem versenyképes, 
a források nem diverzifikáltak a rossz infrastruktúra és az ebből következő szűk piacok miatt. 
A megbízhatóság kapcsán is súlyos érvek merülnek fel az afrikai államok kapcsán: az im-
port megvédésére nem képesek, egy konfliktus esetén kieső mennyiségeket nem képesek 
pótolni, ráadásul mivel a jelenlegi rendszerek rossz hatásfokkal működnek és a korrupció 
következtében alig-alig történik javulás, az ellátás bizonytalan.

Mindezek következtében elmondható tehát, hogy afrikai energiabiztonságról az egész 
kontinens tükrében nem lehet beszélni. Bár rendelkezésre állnak azok az erőforrások, amelyek 
javíthatnak a helyzeten, de ehhez drasztikus változásoknak kell végbemenniük az inter-afri-
kai kapcsolatokban is, kiépítve egy energiabiztonságot is figyelembe vevő együttműködést. 
Ehhez azonban a beruházási költségek és a halaszthatatlan infrastruktúra-fejlesztésekhez 
kellő összegek nem állnak rendelkezésre – előrevetítve a folytatódó kiszolgáltatottságot.
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Nsosso Espérance

Jobb ma egy manióka, mint holnap kettő?! – 
avagy mezőgazdasági trendek Afrikában

„Ha létrejön Afrikában egy jól működő mezőgazdaság, ott, 
ahol a legtöbb ember ebben a szektorban dolgozik, akkor 
az nemcsak a fejlődés előmozdítását segíti elő, de biztosítva 
lesz az élelmiszer- és a táplálékellátás is, és átléphetünk más 
területekre.”

(Kofi Annan, az Egyesült Nemzetek Szervezetének  
egykori főtitkára)

Absztrakt

A szubszaharai Afrika agráripara igen elmaradott, és az alultápláltság nagy aránya indo-
kolja, hogy górcső alá vegyük a térség mezőgazdasági történetén át a jelenlegi helyzetet. 
Az Egyesült Nemzetek Szervezete Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének köszön-
hetően megismerhetjük az általuk meghatározott 15 mezőgazdasági rendszert, gazdálkodási 
típust. Az agráripar gyenge pontjait megvizsgálva kitérünk többek között a birtokszerkezet, 
a talajdegradálódás, a helytelen vízhasználat kérdéskörére és a monokultúrás gazdálkodás 
hátrányaira is. Az egyes problémák felvetésekor kitörési pontokat, jó gyakorlatokat is számba 
veszek, úgymint a birtok tulajdon- vagy bérleti jogainak újragondolása, az ökogazdálkodás 
elterjesztése, különböző talajkímélő és nedvességmegőrző technikák alkalmazása, a gazda-
ságosabb vízhasználatot biztosító egyszerű megoldások és a diverzifikáció. A mezőgazda-
ság modernizációja szempontjából az afrikai államok felelősségének és a kulcsfontosságú 
nemzetközi fejlesztések vizsgálata is szükséges, megemlítjük a Fenntartható Fejlesztési 
Célokat is, és egy esettanulmányon keresztül feltárjuk azt, hogy mennyire fontos a fej-
lesztésre irányuló projektek időtartama, tartalma és a projektben részt vevők, a donorok 
és a partnerek hozzáállása.

Kulcsszavak: mezőgazdaság, Fenntartható Fejlesztési Célok, génmódosítás, monokulturális 
gazdálkodás, mulcsozás, ökogazdálkodás
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Abstract

The agriculture of Subsaharan-Africa is really backward, and the rate of the malnutrition 
give reasons for analyse the present situation through the area’s agricultural story. Due to 
the Food and Agriculture Organization of the United Nations we can know about the 15 
defined agricultural system, farming type. We examine the weak points of the agriculture: 
the estate structure, the soil degrading, the issue of wrong water usage, and the disadvantages 
of the single-crop farming. I take breakout points, good practices: reconsideration of 
property or rental rights, the ecological, organic agriculture system, different soil sparing 
and water preserving techniques, the solutions to insure the more economical water usage 
and the diversification. In terms of the modernisation of the agriculture we examine the 
African states’ responsibility and the crucial international development, we go through the 
Sustainable Development Goals, and we discover through a case study how important are 
the time of development projects, and its content and the project participants, all the donor 
and the partner’s attitude.

Keywords: agriculture, Sustainable Development Goals, genetic modification, monocultural 
farming, mulch, organic agriculture

A Szaharától délre fekvő afrikai területen valamivel több, mint 1 milliárd1 ember él, kö-
zel 55%-uk2 dolgozik a mezőgazdasági szektorban. A szubszaharai Afrika teljes területe 
2455 millió hektár, ebből 173 millió hektár áll művelés alatt, amely a megművelhető föld-
terület kb. egynegyede.3 Viszonylag sokak megélhetése származik a mezőgazdaságból, 
és még lehetne újabb területeket művelés alá vonni, mégis azzal a szomorú ténnyel kell 
szembenéznünk, hogy „265 millió embernek nem jut elegendő élelem Afrika Szaharától 
délre eső részén”.4 Mi lehet ennek az oka? Az északi pazarlással szemben a déli alultáplált-
ság nyugtalanító kérdéseket vet fel és akut megoldásokat kíván a mezőgazdasági szektor 
elégtelen működését illetően. A következő oldalakon felvázolom a szubszaharai Afrika 
mezőgazdasági – különösképpen a növénytermesztésre vonatkozó – adottságait és tény-
számait, megvizsgálom őket szociális, kulturális, társadalmi és gazdasági szempontok 
alapján, igyekszem feltárni a fejlődés és az ezzel szorosan összefüggő nemzetközi fejlesztés 
érzékeny pontjait, és számba venni a lehetséges kitörési pontokat.

A mezőgazdálkodás kialakulása – az előzmények

Már több mint 10 ezer éve ráébredt az ember arra, hogy „egyes növények és állatok nagyobb 
hasznot hajtanak, ha azokat nem gyűjtögetik vagy vadásszák, hanem gondoskodnak környe-
zetükben szaporodásuk kedvező feltételeiről”.5 Ez a felfedezés „tette lehetővé, hogy az em-

1 Sub Saharan Africa Population History (é. n.).
2 International Labour Organization 2017.
3 Hall 2001.
4 Varga 2011, 95.
5 Gunst–Lőkös 1982, 7.
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berek tartósan (több évre) letelepedjenek”.6 A hagyományos mezőgazdaság, az 5000 évvel 
ezelőtt már létező eke és igásállatok használata ellenére a kézi munkaerőre és az ökológiai 
adottságokra (köztük a föld termőképességére) épült – és épül ma is. Előbbiekből követ-
kezik, hogy ha csökken a föld terméshozama, csökken a tápanyagtartalom, új területeket 
kell művelés alá vonni, amelynek különbözősége alapján több típust is meghatározhatunk:

1. Vándorló földművelésnek vagy talajváltó gazdálkodásnak nevezzük azt, amikor 
az őserdő vagy a szavanna területeit felperzselik, kiirtják, majd 1–3 évig tartó mű-
velés után hosszabb időre,7 6–25 évre8 pihentetik. Ez a gyéren lakott területekre, 
Közép- és Kelet-Afrikára jellemző, ahol gumósokat, kölesféléket, kukoricát, zöld-
séget termesztenek.9

2. Az ugaroló váltógazdálkodásban a közösségi tulajdonban lévő földeken rövidebb 
ugaroltatás (1–2 év) zajlik, a helyváltoztatás már nem szükséges, a települések ál-
landónak mondhatók. A kevesebb ideig tartó ugaroltatott földeken gumósokat, ba-
nánt és rizst ültetnek. Ezek főként Nyugat-Afrikában és a szudáni szavannaövben 
fedezhetők fel.10

3. Állandó művelésről beszélhetünk a sűrűn lakott területeken és belterületeken, ahol 
a megművelt területek parcellái, táblái minden évben megegyeznek. Ez már egy 
fejlettebb földművelési technikát feltételez, hiszen a talajerő-utánpótlás megoldott.11

Az előbbi három példa a földhasználat szemszögéből közelítette meg a gazdálkodást, 
azonban számba kell vennünk az állattartással foglalkozó nomád pásztorkodási formát is, 
amely a félsivatagokban, száraz szavannákon élő népcsoportoknál lelhető fel. Mivel előb-
biek a földművelésre rendezkedtek be, míg utóbbiak az állattartásra, így állandó jelenség 
a két fő gazdálkodási típus közötti árucsere.12

Míg a fenti felsorolás a mai napon is megtalálható fő afrikai gazdálkodási típusokat 
tömöríti magába, addig Európában a feudális földesúri rendszer után létrejött malmoknak 
és kisebb mezőgazdasági vívmányoknak (nehézeke, lófogatolás)13 köszönhetően átalakult 
a gazdasági élet. A városi lakosság számának emelkedése, az élelmiszerek konjunktúrás 
termelése és az ipari célokat szolgáló mezőgazdasági termékek iránti igény növekedése 
a mezőgazdaság technikai fejlődését ösztönözték.14 A 11–12. századtól használatos nyomásos 
gazdálkodásról átváltottak a vetésforgóra, a 16. században a termelés iparszerű méreteket 
öltött (trágyázással javították a talaj minőségét, takarmánynövényeket termesztettek, ennek 
köszönhetően növekedhetett a korábban a legelők eltartóképességétől függő  állatállomány).15 
A felfedezések után a növénykultúra olyan új növényekkel egészült ki, mint például 
a paprika, a paradicsom, a kukorica, a burgonya vagy a dohány.16 A  legnagyobb változást 

6 Gunst–Lőkös 1982, 8.
7 Probáld–Szegedi 1983, 20.
8 Gunst–Lőkös 1982, 16.
9 Probáld–Szegedi 1983, 20.
10 Probáld–Szegedi 1983, 20.
11 Probáld–Szegedi 1983, 22.
12 Probáld–Szegedi 1983, 22.; Régi 2006, 38.
13 Gunst–Lőkös 1982, 42.
14 Gunst–Lőkös 1982.
15 Gunst–Lőkös 1982, 65.
16 Gunst–Lőkös 1982, 62.
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az ipari forradalom hozta magával. A 18–19. század találmányai (gőzgép, szövőszék stb.) 
lehetővé tették, hogy kialakuljon a gyáripar, aminek következtében átalakult a foglalkoz-
tatás szerkezete is, csökkent a mezőgazdaságból élők aránya, növekedett az életszínvonal, 
a lélekszám és ezzel együtt az élelmiszer-fogyasztás is.17 A mezőgazdasági termékek iránti 
igény fokozódásával és a rabszolgaság elterjedésével létrejött az ültetvényes, monokultúrás 
gazdálkodás, amelynek fő terményei a kávé, a tea, a kakaó, a dohány, a cukornád, a bőr, 
a gyapjú, a gyapotcukornád és a gyapot lettek.18 A gyarmatosított országok látták el „az anya-
országokat, s általuk egész Európát azokkal a növényekkel, amelyekre azoknak táplálék, 
élvezeti cikkek vagy ipari felhasználás céljából szükségük volt”, tehát a birtokszerkezet 
kialakítása, a földművelés, az állattartás és a technológiai vívmányok a gyarmatosítók 
igényeinek alárendelten működött.19 Ez a torz fejlődés az afrikai országok függetlenedése 
ellenére is mély nyomokat hagyott maga után, a 21. századi Afrikában egymás mellett él 
a technológiailag korszerűbb nagybirtokok fejlett világ igényeit kiszolgáló iparszerű terme-
lése és a kisgazdaságok elmaradott, hagyományos mezőgazdasági formája. A hagyományos 
mezőgazdaság érzékeny, sokkal kiszolgáltatottabb a természet törvényeinek (aszály, árvíz, 
növény- és állatbetegségek). A mai napig is előfordul, hogy ha a föld kimerül, akkor elhagyják 
és pihentetik, ezzel „a módszerrel Afrikában 0,44 hektár föld tart el egy embert”,20 vagy 
újabb területeket vonnak művelés alá (erdőket irtanak ki). Sőt, „sok nomád körülmények 
között élő család még a mai napig sem telepedett le, mert a növénytermesztés, a fölmű-
velés túl nagy változást jelentene a gasztronómiától az eszközhasználatig, és a szokások 
átalakítását igényelné.”21 Némi változás azonban megfigyelhető: „a klasszikus értelemben 
a nomád társadalmak az állattartást priorizálták, és a környezetükben lévő legelők minősé-
gétől és mennyiségétől függnek, mára azonban ez megváltozott (legalábbis a Wambe körül 
élő szamburuk esetében biztosan), most az időszakos társadalmi és településstruktúra fi-
gyelhető meg, száraz évszakban a városokhoz közelebb települnek le, míg esős évszakban 
szétszóródnak.”22

Afrika élelmiszer-termelői és agráripara

„Afrika GDP-jének 40%-át még mindig a mezőgazdaság állítja elő”23 – de kik, hol és mit 
termelnek?

17 Gunst–Lőkös 1982, 70.
18 Gunst–Lőkös 1982, 71.
19 Gunst–Lőkös 1982, 63.
20 Gunst–Lőkös 1982, 13.
21 Régi 2006, 87.
22 Régi 2006, 43.
23 Glied 2010, 40.
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1. Öntözéses gazdálkodás

3. Erdőgazdálkodás

4. Rizs- és faanyag-
gazdálkodás

5. Magasföldi gazdálkodás

6. Hegyvidéki gazdálkodás

7. Gyökértermesztés

2. Faanyag, faültetvényen 
való termelés

Gazdálkodási rendszer
8. Gabona- és gyökértermesztés

10. Nagykereskedelmi 
és kisgazdálkodási rendszer

11. Agrárpásztori rendszer

12. Vándorló legeltetési rendszer

13. Száraz és gyéren lakott 
gazdálkodási rendszer
14. Tengerparti hagyományos 
halászati rendszer

9. Vegyes kukoricagazdálkodás

1. ábra
Afrika mezőgazdasági rendszerei

Forrás: http://slideplayer.com/slide/9830206/32/images/12/10.11.+Major+Farm+Systems+in+sub-Saharan+Af-
rica.jpg (A letöltés ideje: 2017. 06. 03.)

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének (továbbiakban: ENSZ) Élelmezésügyi és Mezőgaz-
dasági Szervezete (továbbiakban: FAO) 2001-ben  készítette el a Mezőgazdasági rendszerek 
és a szegénység (eredeti nyelven: Farming Systems and Poverty) című tanulmányát, amelyben 
a fejlődő országok gazdálkodási rendszereit kategorizálták. A szubszaharai Afrika esetében 
15 típust határoztak meg a következők figyelembevételével: „rendelkezésre álló természe-
ti erőforrás (víz, föld, legeltetési terület, erdő), éghajlat, gazdaságok nagysága, domináns 
mezőgazdasági tevékenység és megélhetés formája (szántóföldi növények, állatállomány, 
fák, akvakultúra, vadászat, gyűjtögetés), feldolgozás, gazdálkodáson kívüli tevékenységek, 
használt technológia.”24

1.  Az öntözéses gazdálkodás (nagyüzemi és folyó menti áradásos öntözés) a következő 
területeket öleli fel: a szudáni Gezira, a nyugat-afrikai Fadama, a szomáliai Wabi 
Shebelle, Dél-Afrika, Namíbia, Madagaszkár. A vízhasználat általában megoldott, 

24 Hall 2001.

http://slideplayer.com/slide/9830206/32/images/12/10.11.+Major+Farm+Systems+in+sub-Saharan+Africa.jp
http://slideplayer.com/slide/9830206/32/images/12/10.11.+Major+Farm+Systems+in+sub-Saharan+Africa.jp
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emiatt a növekedési potenciál kiemelkedő, és a szegények száma alacsonyabb 
a többi kategóriához képest.25

2.  A második gazdálkodási rendszer középpontjában a faanyag, faültetvényen való ter-
melés áll, ami Elefántcsontparttól Ghánáig, Nigériától Gabonig fellelhető, kisebb terü-
letek találhatók Kongóban és Angolában is. Az évi akár 2000–4000 mm csapadékkal 
rendelkező Guineai-öböl faállománya vegyes, 25–30 féle trópusi keményfa kerül 
a piacra, köztük a mahagóni.26 Délebben a fakitermelést a közlekedési lehetőségek 
korlátozzák, ezért Gabon és Kongó esetében ez a tengerpartra szorul.27 A 25 milliós 
mezőgazdasági lakosságot támogató rendszer érzékeny az ipari növények áringado-
zására, mivel a fakitermelés mellett főként a monokultúrás kakaó, kávé, olajpálma 
és gumitermesztés a jellemző a paraszti birtokokon és ültetvényeken, élelmiszer-
növényeket főként csak saját felhasználásra ültetnek a fák közé.28

3.  Az erdőgazdálkodás a Kongói Demokratikus Köztársaság, a Kongói Köztársaság, 
Délkelet-Kamerun, Egyenlítői-Guinea, Gabon (az ország háromnegyedét esőerdő 
borítja),29 Dél-Tanzánia, Zambia, Mozambik és Angola földjeit érinti. A gazdál-
kodók évente újabb és újabb erdős területeket foglalnak el, majd azokon 2–5 éven 
át elsősorban gabonaféléket, földimogyorót, maniókát termesztenek, azt követően 
pedig 7–20 évig pihentetik a földet. E rendszer területei gyéren lakottak, a sze-
génység pedig kiterjedt. Bár sok a művelés alá vonható terület és sok a csapadék, 
magas hozamnövekedés nem várható. A jövőbeni fejlesztés során fokozottan fi-
gyelembe kell venni a környezetre gyakorolt hatást, beleértve a talaj érzékenységét 
és a vadon élő állatok elvesztését.30

4.  A negyedik típus, amely csak Madagaszkáron található, a rizs- és faanyag-gazdál-
kodás nevet kapta. A sziget nedves, párás éghajlatú, 33 millió hektáros földterületén 
(az öntözött területek 10%-a  itt található) főként banánt, kávét, rizst, kukoricát 
és maniókát termelnek. Erőforrás- és éghajlati szempontból a mezőgazdasági nö-
vekedési potenciál magas.31

5.  A magasföldi gazdálkodás Etiópiában, Ugandában, Ruandában és Burundiban 
40 milliós agrár lakossággal rendelkező, 32 millió hektárnyi földterületet ölel fel (itt 
a legmagasabb a vidéki népsűrűség). A kisméretű birtokokon (átlagosan kevesebb 
mint egy hektár) intenzív mezőgazdaság zajlik, azonban a gazdaságok méretének 
és a talaj termékenységének veszélyes csökkenése miatt fokozódik az egyébként is 
magas szegénység és az alultápláltság. Leggyakrabban banánt, kávét és kasszávát 
termesztenek.32

6.  A hegyvidéki gazdálkodási rendszer legnagyobb egybefüggő része 1800 és 3000 méter 
magasan fekszik Etiópia magasföldjén. Kisebb területek megtalálhatók Eritrea, 
Lesotho, Angola, Kamerun és Nigéria egyes részein. A magas népsűrűségű vidék 

25 Hall 2001.
26 Probáld–Szegedi 1983, 109.
27 Probáld–Szegedi 1983, 94.
28 Hall 2001.
29 Probáld–Szegedi 1983, 104.
30 Hall 2001.
31 Hall 2001.
32 Hall 2001.
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kicsi és fejletlen gazdaságokból áll, amelyeken a búzát, a babot, a repcét és a teffet 
(Eritreában és Etiópiában őshonos finom szemű kölesfélét) egy évben egyszer 
aratják. A talaj termékenységcsökkenése, valamint a veszélyes korai és kései fa-
gyok ellenére a diverzifikáció lehetőséget teremthet a fejlesztésre, amire szükség 
is van, hiszen – néhány kivételtől eltekintve, mint Lesotho – kevés helyi lehetőség 
kínálkozik a mezőgazdaságon kívüli foglalkoztatásra.33

7.  A gyökértermesztési vidék Sierra Leonétól Elefántcsontpartig, illetve Ghánában, 
Togóban, Beninben, Nigériában és Kamerunban található meg. Egy hasonló 
szalag található Közép- és Dél-Afrikában, az erdőterület déli részén Angolában, 
Zambiában, Dél-Tanzániában és Észak-Mozambikban, továbbá egy kis terület 
Dél-Madagaszkáron. Az esőzések közel folyamatosak, éppen ezért a gumósok 
terméskiesési kockázata alacsony. A gyökértermesztési rendszerben használatos 
technológia elmaradottsága miatt a mezőgazdasági növekedési potenciál és a sze-
génység csökkentésének lehetősége mérsékelt. Mindazonáltal a térség a kőolajex-
portja miatt vonzónak bizonyul, így gyorsan növekszik a városi lakosság és vele 
együtt az élelmiszerek iránti igény, ennek köszönhetően a mezőgazdaság és az azon 
kívüli tevékenységek közötti kapcsolat viszonylag jobb, mint másutt.34

8.  Guineától Észak-Elefántcsontparton át Ghánáig, illetve Togóban, Beninben és Ni-
géria középső részén, Észak-Kamerunban, valamint Közép- és Dél-Afrikában a ga-
bona- és gyökértermesztésre koncentrálnak. Bár az egy éven belül többször aratott 
gabonafélék, például a kukorica széles körben elterjedtek, de a gyökérnövények, 
például a jam és a manióka a helyiek számára fontosabbak. A szegénység előfor-
dulása korlátozott, a mezőgazdasági növekedési kilátások kiválóak, így ez a terület 
akár Afrika éléskamrájává is válhat.35

9.  A Kelet- és Dél-Afrikában legfontosabb élelmiszer-termelési rendszer a vegyes 
kukoricagazdálkodási típus, amely 800 és 1500 méter magasságban, Kenyában, 
Tanzániában, Zambiában, Malawiban, Zimbabwében, Dél-Afrikában, Szváziföldön 
és Lesotho területén található meg. A 246 millió hektárból csak az a 32 millió 
hektár a művelt terület, amelyen a száraz és nedves éghajlat egyaránt megtalálható. 
A csapadéktól függően egy vagy két aratási időszak fordul elő. A legfontosabb 
megélhetési források itt a szarvasmarhafélék tartása (67 millió),36 a dohány-, 
kávé- és gyapottermesztés, illetve a kukoricára, hüvelyesekre épülő élelmiszer-
termelés. A szétszórt települési minták ellenére a közösségi intézmények és a piaci 
kapcsolatok viszonylag fejlettek. Azonban az egész rendszer válságban van, mivel 
a vetőmag, a műtrágya és az agrokémiai anyagok ára egyre magasabb, így a hozam 
és a talaj termékenysége csökken. A kiszolgáltatottság másik forrása az aszály. 
A jelenlegi válság ellenére a hosszú távú mezőgazdasági növekedési kilátások vi-
szonylag jók, és a szegénység csökkentésének lehetősége magas.37

10. Nagy kereskedelmi és kisgazdálkodási rendszer a Dél-afrikai Köztársaság északi 
részén és Namíbia déli részén elterjedt. E típusra a vegyes gazdálkodás a jellemző, 

33 Hall 2001.
34 Hall 2001.
35 Hall 2001.
36 Cook 2015.
37 Cook 2015.
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gabonatermesztés (főként kukorica) és állattartás egyaránt megtalálható. A sze-
génység általános aránya mérsékelt, mivel a kistermelő családok gyakran a régión 
és a mezőgazdasági szektoron kívüli ágazatokban is munkát vállalnak a túlélés 
érdekében. E rendszer sebezhetősége a gyenge talajban és a szárazságra hajlamos 
éghajlatban rejlik.38

11.  Az agrárpásztori rendszer a félsivatagos Nyugat-Afrikában található 198 millió 
hektáron (22 millió hektáron zajlik növénytermesztés), ahol 40 millió fő él. 
A népsűrűség alacsony, de a termőföldre nagy nyomás nehezedik, kihasználtsága 
magas. A növények és az állatok hasonló jelentőséggel bírnak. A szarvasmarhát, 
juhot és kecskét megélhetésre (tej és tejtermékek), szállításra (tevék, szamár), föld-
előkészítésre (ökrök, tevék), értékesítésre és a terméskiesés idején kiegészítésre 
használják. A rendszer legsebezhetőbb tényezője az aszály. A szegénység kiterjedt 
és gyakran súlyos. A mezőgazdasági növekedési és a szegénységcsökkentési po-
tenciál is igen alacsony.39

12. A vándorló legeltetési rendszer Mauritániától a Mali, Niger, Csád, Szudán,  Etiópia, 
Eritrea, Kenya és Uganda északi részeiig terjedő zónákban, továbbá Namíbia, Bots-
wana és Dél-Angola egyes részein található meg. 2011-ben  a területen élő csupán 
27 millió mezőgazdasági népesség 21 millió állatot tartott, azóta ez a szám csak 
nőtt. Az év legszárazabb időszakában a Száhel-övi pásztorok délre, a gabona- 
és gyökértermesztő régióba költöznek, az esős évszak alatt északra térnek vissza. 
A nagy éghajlati változékonyság és a szárazság gyakorisága jelenti a legnagyobb 
veszélyt. A szegénység előfordulása kiterjedt, a mezőgazdasági növekedési poten-
ciál szerény.40

13. A száraz éghajlatú és gyéren lakott (eredeti nyelven: sparse, arid) gazdálkodási 
rendszer bár a földrész földterületének mintegy 17%-át fedi le, mezőgazdasági 
szempontból korlátozott jelentőségű. Szudán, Niger, Csád, Mauritánia, Botswana 
és Namíbia száraz területein (kb. 0,7 millió hektár művelési terület) szétszórt öntö-
zéses gazdálkodást folytató települések vannak, amelyeket a legtöbb esetben a pász-
torok használnak megélhetésük kiegészítésére. A szegénység kiterjedt és gyakran 
súlyos, különösen az aszály után. A mezőgazdasági növekedés és a szegénység-
csökkentés lehetősége alacsony.41

14. A tengerparti hagyományos halászati gazdálkodási rendszer Kelet-Afrikában 
 Kenyától Mozambikig terjed, és magában foglalja Zanzibár, a Comore-szigetek 
és Madagaszkár partvidékeit. Nyugat-Afrikában Gambia és a szenegáli Casamance 
régióban, illetve Bissau-Guinea, Sierra Leone, Libéria, Elefántcsontpart, Ghána, 
Nigéria, Kamerun és Gabon partja mentén húzódik délre magas népsűrűséggel. 
A megélhetési rendszer a hagyományos halászaton alapul, amelyet növénytermesz-
téssel egészítenek ki. A turisztikailag is fontos területen a szegénység alacsony.42

38 Cook 2015.
39 Hall 2001.
40 Hall 2001.
41 Hall 2001.
42 Hall 2001.
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15. Városi alapú gazdálkodási rendszer: a több mint 396 millióra43 becsült városi 
lakosságon belül nagyszámú, körülbelül 11 millió mezőgazdasági termelő van. 
Ez a gazdálkodási rendszer nagyon heterogén, megtalálható a kisüzemi, tőkeigé-
nyes, piacorientált kereskedelmi zöldségtermesztés, a tejtermelés és állattenyésztés, 
valamint a városi szegények részmunkaidős gazdálkodása a létfenntartási szük-
séglet egy részének fedezése céljából. A mezőgazdasági termelés növekedése va-
lószínűleg spontán történik, válaszul a városi piacon fellépő friss termékek iránti 
keresletre. Összességében ez egy nagyon dinamikus gazdálkodási rendszer, amely 
jelentős növekedési potenciállal rendelkezik.44 Bár még csekély számú, de olyan 
innovatív technikák is felfedezhetők, mint az abroncs- és a zsákkertek (például 
Nairobi  Kibéra nyomortelepén mintegy 1000 zsákkertet tartanak számon).45

2. ábra
Zsákkert Ugandában

Forrás: http://pithandvigor.com/daily-garden/materials/african-inspired-vegetable-keyhole-bag-gardens  
(A letöltés ideje: 2017. 06. 03.)

Gyenge pontok és kitörési lehetőségek

Bár az afrikai mezőgazdasági termelés az 1990-es  évek végétől 2,5%-os  növekedést mutat, 
a tudatos családtervezés és a szociális háló hiánya (a gyerekvállalás a család  biztonságának, 
fenntarthatóságának záloga) a népesség 2,7%-os46 növekedéséhez vezet, így a lakos-

43 Satterthwaite 2015.
44 Satterthwaite 2015.
45 Varga 2011, 155.
46 Sub Saharan Africa Population History (é. n.).

http://pithandvigor.com/daily-garden/materials/african-inspired-vegetable-keyhole-bag-gardens  
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ság duzzadó élelmiszerigényének kielégítése is sürgeti a mezőgazdasági problémákra 
adott cselekvési tervek megfogalmazását és megvalósítását. 2015-ben  az ENSZ elfogadta 
az úgynevezett Fenntartható Fejlesztési Célokat (eredeti nyelven Sustainable Development 
Goals, továbbiakban: SDG), amelyeknek megalkotói és aláírói kifejezték elkötelezettségü-
ket – többek között – az éhezés és alultápláltság megszüntetése, az élelmiszer-biztonság 
elősegítése, az élelmezésbiztonság növelése és a fenntartható mezőgazdaság előmozdítása 
mellett. A 2. cél és annak alcéljai kiválóan rávilágítanak az éhezéssel és a mezőgazdaság-
gal kapcsolatos fejlesztendő területekre, de a többi pont feladatainak teljesítése is erősíti, 
illetve hozzájárul a második cél eléréséhez, sikerességéhez. A sebezhető pontok leírásánál 
a gyakorlatba ültethető megoldások mellett a vonatkozó SDG-k – a teljesség igénye nél-
kül – megemlítésre kerülnek.47

A földtulajdonlás kényes kérdéseket vet fel. A birtokszerkezetet vizsgálva több tényezőt 
is figyelembe kell vennünk: az afrikai parasztgazdaságok területe általában kicsi, a nagy-
birtokok, ültetvények pedig vagy az állam, vagy nem afrikai emberek tulajdonában állnak. 
Bár a Dél-afrikai Köztársaságban a mezőgazdasági termelés több mint felét az állattenyésztés 
adja, a szavannával borított magasföldeken 15,5 millió tonna kukoricát termelnek évente, 
ennek köszönhetően az ország a világ 10. legnagyobb kukoricatermelője,48 azonban a szél-
sőségesen egyoldalú birtokmegosztás következtében a termelésből nem az afrikai kisgazdák 
profitálnak. Egyes vidékeken a bevett mezőgazdasági formák, mint például az ugaroltatás 
vagy a száraz éghajlat, a nagy kiterjedésű erdők nem teszik lehetővé a mezőgazdálkodást. 
Az urbanizáció miatt egyre nagyobb helyet foglalnak el a megapoliszok (például a nigé-
riai Lagos 21 milliós).49 A befektető államok (például Kína) és a multinacionális vállalatok 
földfelvásárlásai vagy bérleti jogai „a saját élelmezésbiztonságuk javítására, illetve a bio-
üzemanyag-ellátás biztosítására”50 irányulnak. Az afrikai államok kormányai sokszor át-
láthatatlan földügyletek keretében, politikai céloknak megfelelően ruházzák át az olcsó föld, 
vidéken például a hagyományokon alapuló birtok tulajdon- vagy bérleti jogát, cserébe pedig 
az infrastruktúrafejlesztés és a munkahelyteremtés ígéretével kecsegtetik a helyieket. Olyan 
politikai intézményrendszerre lenne szükség, amely biztosítja a lakossággal való párbeszéd 
lehetőségét és a gyengébb érdekérvényesítő képességgel rendelkezők tulajdonjogát. A kül-
földi befektetések sokszor valóban pozitív hatása sem fedheti el azt az abszurd helyzetet, 
amikor „egy adott országban éhezik a lakosság, a külföldi tulajdonosok földjén megtermelt 
élelmiszert (sőt, bioetanol-alapanyagot vagy virágokat) azonban exportálják, esetleg egy olyan 
országba, ahol messze nem fenyeget éhínség” (például Szudánból).51 A megoldásra az SDG 
2. célkitűzésének 3. alcélja világít rá: „2030-ra  megkettőzzük az élelmiszer- kistermelők 
mezőgazdasági termelékenységét és bevételét […], többek között a termőföldekhez való 
egyenlő hozzájutás révén.”52 Ezt erősíti meg az 1. cél 4. alcélja is: „biztosítjuk azt, hogy 
az embereket megillesse a föld- és másféle tulajdon és az azok feletti rendelkezés joga.”53

47 Zlinszky–Balogh 2016.
48 Nag 2017.
49 Karuga 2017.
50 Szent-Iványi 2010.
51 Szent-Iványi 2010.
52 Zlinszky–Balogh 2016.
53 Zlinszky–Balogh 2016.
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Az egyébként is egyre zsugorodó művelés alatt álló „mezőgazdasági területek 60%-a  
degradálódott”,54 amelynek legfőbb oka az, hogy a talaj minőségének javítása nem meg-
oldott. A 15. cél 3. alcélja ezt írja: „arra törekszünk, hogy a világon a talajmérleg (azaz a re-
generálódás és leromlás különbsége) pozitív legyen”.55 A növekvő lakosság egyre kevesebb 
földön kénytelen osztozkodni, emiatt egyre rövidebb az ugaroltatási időszak is, amely csak 
a föld parlagon hagyásával jár, de a megfelelő tápanyag-utánpótlásról nem gondoskodik, így 
az eljárás a föld pazarló használatát eredményezi. Bár sok helyen a talaj pihentetése mellett 
állati trágyázással gondoskodnak a tápanyag-utánpótlásról, a legelők számának és mennyi-
ségének csökkenése további veszélyekkel fenyeget.56 A megfelelő művelési és talajkezelési 
módszer azonban nemcsak a talaj kimerülését előzheti meg, de hozamnövekedést, ezáltal 
magasabb fokú élelmiszer-biztonságot és többletjövedelmet eredményezhet.

Az 1950-es, majd az 1980-as  években zajló első és második zöldforradalom alatt a gén-
módosított növények, az öntözőrendszerek, a gépek, a műtrágya és a különböző vegyszerek, 
növényvédő szerek használatával a mezőgazdasági termelékenység megháromszorozódott. 
Bár a termelékenység nőtt, a zöldforradalom számos negatív következménnyel jár, többek 
között a talaj kimerülését is okozhatja. A felsorolt innovációk között vannak követendő (pél-
dául mezőgazdasági gépek) és kerülendő (például vegyszerek) megoldások. Mindenesetre 
azt leszögezhetjük, hogy „a technológiai váltás hatására fokozódott a fejlett és fejlődő világ 
között fennálló egyenlőtlenség”,57 bár nem feltétlenül probléma az, hogy utóbbi egy része 
a sokszor hosszú távon nem javasolt vívmányokhoz nem fér hozzá (a kőolajalapú mezőgaz-
dasági termékek ára ingadozó, gyakran az afrikai parasztság számára megfizethetetlenek), 
de az egyenlőtlenség növekedéséhez mindenképp hozzájárul. Véleményem szerint alapve-
tően nem a mezőgazdasági kutatások során elért génmanipulációval van a probléma, hanem 
azzal, hogy kifejlesztőik visszaélnek az eredményekkel. Például egy-egy mesterségesen 
létrehozott, de tápanyagban gazdag vetőmagot (például mailakrizs, amely főzéskor kétszer 
akkorára duzzad) akként is módosítanak, hogy az csak egyszer teremjen. Azonkívül, hogy 
az emberek jogosan vagy nem jogosan, de szkeptikusak a génmanipulált növényekkel és ál-
latokkal kapcsolatban, a zöldforradalomnak még számos tényszerű és mérhető hátránya van: 
nagy mennyiségű vízfelhasználásra van szükség, a különböző hozamnövekedést elősegítő 
kemikáliák a talaj erodálódásán kívül olyan szupergyomok és szuperkártevők kifejlődését 
eredményezik, amelyek ellenállnak a növény- és rovarirtó szereknek, és újabb vegyszerek 
kidolgozását teszik szükségessé. Továbbá a tőkés multinacionális vállalatok kidolgoznak 
egy-egy technológiát (amelyeket szabadalmaztatnak, levédetnek), és integrált piacokat ala-
kítanak ki, például az általuk létrehozott, génkezelt vetőmagokhoz gyártanak kemikáliát 
(rovarirtót, műtrágyát), ami anyagilag igen kiszolgáltatott helyzetbe hozza a mezőgazdasági 
termékek iránt érdeklődőket.58

54 Glied 2010, 40.
55 Zlinszky–Balogh 2016.
56 Varga 2011, 94.
57 Varga 2011.
58 Kennedy 1997, 76.
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-

3. ábra
Ökogazdálkodás

Forrás: http://teca.fao.org/sites/default/files/image10%20Some%20organic%20farming%20methods%20-
to%20test%20in%20your%20own%20farm001.jpg (A letöltés ideje: 2017. 06. 03.)

A jó hír az, hogy vannak olyan alternatívák (talajkímélő művelés, ökogazdálkodás), amelyek 
a hozamnövekedés mellett elősegítik a fenntartható mezőgazdálkodást a zöldforradalom 
egyes kerülendő innovációinak alkalmazásával szemben; amire a 2. cél 4. alcélja is utal: 
megteremtjük a fenntartható élelmiszer-termelő rendszereket, és olyan ellenálló és rugalmas 
mezőgazdasági módszereket valósítunk meg, amelyek növelik a termelékenységet és a ter-
melést, támogatják az ökoszisztémák fenntartását, erősítik a klímaváltozáshoz, a szélsősé-
ges időjáráshoz, a szárazsághoz, árvizekhez és egyéb katasztrófákhoz való alkalmazkodás 
képességét, és amelyek fokozatosan javítják a föld és a talaj minőségét.59

A háromszintes rendszer alkalmazása során például az első szint a létfenntartáshoz 
szükséges növényeket biztosítja, ide babféléket, míg a második szintre haszonnövényeket 
ültethetünk, a harmadik szintet pedig a fák képezik. Az árnyékolásnak köszönhetően a talaj 
vízmegtartó képessége javul, ásványianyag-tartalma növekszik, megspórolhatjuk a műtrágya 
árát, és csak a vetőmagokat kell megvásárolni. A rendszer a gyomirtáshoz kapcsolódó mun-
kát és a szél által okozott eróziót is csökkenti. E rendszert a dogon nép a Maliban található 
Koro környékén több faluban is alkalmazza: első szintként kölest és tehénborsót vetnek, 
másodikként bambaradiót, afrikai rizst vagy földimogyorót, az árnyékolásért felelős har-
madik szintet pedig hüvelyes termésű fák, akáciák képezik.60

59 Zlinszky–Balogh 2016.
60 Varga 2011, 99–102.

http://teca.fao.org/sites/default/files/image10%20Some%20organic%20farming%20methods%20to%20test%20i
http://teca.fao.org/sites/default/files/image10%20Some%20organic%20farming%20methods%20to%20test%20i
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A nem megfelelő technika használata, például a kapálás szintén hozzájárulnak a talaj 
kimerüléséhez, hiszen miközben a párolgás miatt a nedvességtartalom csökken, csak a ter-
mőföld felső rétege cserélődik, az alsóbbak nem, ellenben ez egy érintetlen földterületen 
természetes módon megtörténik. Egy élettel teli (például giliszták által lakott) talaj rétegei 
emberi beavatkozás nélkül is mozognak, cserélődnek, ezáltal biztosítva a folyamatos táp-
anyag- és a nedvességellátást. Az ökogazdálkodás és a talajvédő művelés során igyekeznek 
kerülni, minimálisra csökkentik vagy teljesen elhagyják a szántást, a magokat pedig töb-
bek között vethetik direkt módon (no till) hasadékba vagy sávba. A talajforgatás elkerülése 
és a talajtakarás az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy megakadályozzuk a föld ki-
száradását. Egy másik, jótékony hatású technika a mulcsozás, amely során szerves anyagból 
(amely lehet komposzt is) felső talajborító és -takaró réteget hozunk létre a talajfelszínen, 
így megakadályozzuk a föld kiszáradását, és hozzájárulunk a talaj humusztartalmának 
növekedéséhez.

A megnövekedett termés, termény esetében a megtermelt élelmiszer tárolása is gondot 
jelent, a betakarítási veszteség csökkentésére találhatunk utalást a 12.3 SDG-ben  is.61 Felte-
hetően a tőke- és információhiány következményeként nem elterjedt a hűtés, a konzerválás, 
a csírázásgátló és rovarirtó szerek használata.62 Azonban az élelmiszer-mennyiség könnyen 
növelhető lenne olyan egyszerű és olcsó tárolási és felhasználási technikák elsajátításával 
is, mint a megfelelő szárítás, az aszalás vagy a hermetikusan zárható zsákok alkalmazása. 
A burgonya esetében a szár eltávolítása és a szakaszos betakarítás is csökkentheti a jövede-
lemkiesést – mindehhez nem új technológiákra, jobbára csak tudásátadásra van szükség.63 
Az SDG 2. céljának a) pontja és annak alpontjai is kifejezetten utalnak a mezőgazdasági 
kutatási és fejlesztési szolgáltatásokra, technológiai fejlesztésekre, és célul tűzik ki az ilyen 
irányú beruházások növelését is.64

Sok Afrikából származó termék vált világhírűvé; ilyen a namíbiai gyapjú (a fekete 
gyémánt, a kiváló gyapjút adó merinó juh),65 a zimbabwei Virginia dohány,66 az etiópiai 
arabica kávé. Nevezetes a kenyai kis farmokról származó tea (harmadik a világpiacon67) 
és a pyrethrum nevű növényi rovarirtószer (a világ 70%-át látja el)68 is. Közismert a tanzániai 
szezám és a kötelek és ponyvák készítéséhez használt értékes rostnövény, a szizál (a világ 
negyedik legnagyobb termelője).69 Ide sorolhatók még a Zanzibárról – a fűszer szigetről – 
származó szegfűszeg, a szomáliai apró termetű fák nedveiből nyert tömjén és mirha (e két 
füstölőszerből Szomália a világpiac fő ellátója), az elefántcsontparti, ghánai, nigériai, 
 kameruni kakaó70 és a szenegáli földimogyoró. Azonban az exportkultúrák termesztése miatt 
a gazdák a volt gyarmatosítók, általánosságban véve a fejlett országok kiszolgálójává és ki-
szolgáltatottjaivá váltak. Egyes növények esetében még akár a felvásárlóerő is csökkenhet, 
ha a laboratóriumok megtalálják a pótanyagot, például a cukornád helyére a  mesterséges 

61 Zlinszky–Balogh 2016.
62 Varga 2011, 140.
63 Varga 2011, 148.
64 Zlinszky–Balogh 2016.
65 Probáld–Szegedi 1983, 57.
66 Probáld–Szegedi 1983, 64–67.
67 Szenthe 2017.
68 Bii 2014.
69 Sisal Fibre 2011.
70 Mattyasovszky 2017.
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izoglükóz lépett, a madagaszkári vanília is helyettesíthető mesterségesen előállított termék-
kel.71 A megoldás a diverzitás növelése lehet, a genetikai változatosság megőrzése. A fajok 
sokféleségének felfedezése és alkalmazása nemcsak a lakosság táplálkozási szokásait javít-
hatja (új növényekkel egészülhet ki a repertoár, például padlizsánnal), de jobb élelmiszer-
ellátást biztosíthat, és segíthet feloldani az exportkultúrák világpiaci áraitól való függést.

4. ábra
Afrika exportra szánt termékei

Forrás: www.linkedin.com/pulse/raw-material-what-makes-africa-special-ben-omoakin  
(A letöltés ideje: 2017. 06. 03.)

A vízhasználat modernizációja is sürgető: jelenleg a szubszaharai Afrika területén 319  millió”72 
embernek nincs hozzáférése ivóvízhez. „Afrikában az édesvíz 88%-át a mezőgazdaság 

71 Kennedy 1997, 82.
72 WHO 2015.

http://www.linkedin.com/pulse/raw-material-what-makes-africa-special-ben-omoakin  
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használja”,73 azonban a „megművelt földterületeknek csak 4%-a  van felszerelve öntözőbe-
rendezésekkel (főként Szudán, Dél-Afrika, Madagaszkár)”,74 ami azt jelenti, hogy az öntözés 
döntő többsége, sőt majdnem egésze a természetes csapadékra, a folyókból, patakokból, 
felszín feletti vízgyűjtőkből történő vízhordásra alapul. A napi kb. 3-4 órás75 vízhordáshoz 
felhasznált energia elvesztegetésén kívül az élelmiszer-termeléshez felhasznált víz ve-
szélyezteti a természetes víznyerőhelyeket, a pazarló használat pedig csak érzékenyebbé 
teszi a gazdákat az éghajlatváltozásra. Egy különálló SDG-cél (a 6. számú) fogja össze 
a biztonságos és megfizethető ivóvízhez, az alapvető szanitációs és higiéniai ellátásokhoz 
való hozzáféréshez, a vízminőség és a hatékony vízfelhasználás javításához kapcsolódó 
alcélokat.76 A kitörési lehetőségek egyik csoportját a föld nedvességmegtartó erejét növelő 
technikák jelentik, a másikat a zöld víz felhasználása, amelyre egy példa az esővízgyűjtés. 
De hozzájuthatunk az értékes kék (felszín alatti és fölötti) vízhez is mesterséges vízgyűjtő 
árkok, kutak, vízszivattyúk létesítése révén. Spórolhatunk vödrös locsolással vagy mik-
roöntözéses, csöpögtető öntözőrendszerek segítségével (perforált vezetékeken, csöveken 
keresztül jut el a víz a növények gyökeréig)77 vagy a szürke (használt vagy szennyezett, de 
az egészségre nem veszélyes) víz helyes felhasználásával is.

A vízhez, kiváltképp az egészséges ivóvízhez való hozzáférés, a szennyvízelvezetés 
hiánya (ami miatt eldobható zacskókat, úgynevezett repülő vécéket használnak), a csa-
tornarendszer kiépítetlensége súlyos gondot jelent az egyre növekvő számú városok lakói 
számára is. Tovább nehezíti a helyzetet a közlekedés fejletlensége, a szemétszállítás hiá-
nya, az emberhez nem méltó lakhatási viszonyok (a magas lakbér és földár következtében 
a nyomornegyedekbe tömörülnek az emberek).78 Az európai városiasodás az ipari forrada-
lommal együtt járt, mivel egy valós munkaerő-kereslet mutatkozott a városban. Azonban 
Afrikában inkább csak arról van szó, hogy a falusi élet és/vagy a mezőgazdaság nem biz-
tosít megélhetést, és az emberek kénytelenek a városban munkát keresni (vagy külföldre 
továbbállni). A tömeges elvándorlás és a nagyszámú képzetlen munkaerő eredménye pedig 
az, hogy a városokban csökkenek a bérek, emiatt sokan csak a külváros szlömjeiben élő, 
kunyhókban, viskókban nyomorgó munkanélküliek tömegét növelik.79 A szubszaharai 
 Afrika népességének 62%-a  vidéki környezetben él,80 így még mindig van egy széles bázis, 
amely miatt érdemes támogatni a falusi életmódot. Azonban a rendelkezésre álló emberi 
erőforrás képzettségi szintje alacsony, ezért az oktatás kulcsfontosságú szerepet tölthet be 
a mezőgazdaságijövedelem-növekedés és a vállalkozások elősegítése szempontjából.

A fent említett gyenge pontok felszámolásával és a kitörési lehetőségek megragadásával 
biztosíthatjuk az egészséges és változatos étrendet (a mennyiségi és a minőségi táplálékot is 
beleértve), hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a mezőgazdasági termelés hatásában is fenntartha-
tónak bizonyuljon, az előállítás pedig minden szempontból eleget tegyen a méltányosságnak.

73 Németh 2008, 11.
74 Németh 2008, 69.
75 Németh 2008, 79.
76 Zlinszky–Balogh 2016.
77 Varga 2011, 71.
78 Keserű 2010.
79 Kennedy 1997, 333.
80 World Bank 2016.
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Hitek, tévhitek és az állami szerepvállalás

1. Vannak, akik úgy gondolják, hogy a melegebb éghajlatú országok fekvése kevésbé 
előnyös, a talaj minősége nem megfelelő a mezőgazdaságra. Afrika középső és déli 
részének éghajlata igen eltérő, a kedvezőbb éghajlattal rendelkező déli területek 
a gyarmatosítás előtt gyéren lakottak voltak, most pedig a Dél-afrikai Köztár-
saság a kontinens egyik leggazdagabb országa. Tehát „az éghajlat vagy a földrajzi 
adottságok és a gazdasági siker között nincs állandósult kapcsolat”.81 Az első feje-
zetben bemutatott torz mezőgazdasági fejlődéssel összecsengenek Daron Acemoglu 
és James A. Robinson gondolatai: „Modern világunk egyenlőtlenségei a 19. szá-
zadban alakultak […], azért, mert az ipari technológiák és az ipari termelés a vi-
lágban nem egyenletesen terjedt el.”82

2. Feltételezhetnénk, hogy az alultápláltság oka az, hogy nem tudunk a Föld lakossága 
részére elegendő élelmiszert termelni. Ugyanakkor a FAO szerint a jelenlegi mező-
gazdasági termelés bőven fedezi (120%) a világ élelmiszer-szükségletét.83 Tehát a baj 
az elosztással van. Míg északon méret és szépség szerint választjuk meg ételeink 
alapanyagát, és egyes becslések szerint a megtermelt élelem negyede-harmada 
a szemétben végzi, addig délen a szegénység miatt a kevesebb mint napi 2 dollárból 
élő ember az alapvető szükségleteit sem tudja biztosítani magának és családjának. 
„Az éhezés és az alultápláltság megszüntetése nem egyenlő a terméshozam-növe-
kedéssel”, amíg az elosztás és a fejlett technológiák eloszlása nem változik.84 Az af-
rikai országok mezőgazdaságának fejletlensége és monokultúrás berendezkedése 
az, ami élelmiszer-behozatalt gerjeszt, például „2005–2006-ban  a Szaharától délre 
11 afrikai országban a felhasznált gabona fele importból származott”.85

3. Nem állíthatjuk, hogy csak a gyarmatosítók felelősek a jelenlegi mezőgazdasági 
helyzet kialakulásáért. Az Acemoglu és Robinson szerzőpárossal egyetértve sze-
retném kiemelni, hogy a gazdasági működés és fejlődés feltételeit az adott állam 
feladata megteremteni. A kormányzóapparátus a hatalom birtokosaként törvényeket 
hozhat, azokat betartathatja, tehát ő rendelkezik a tulajdonjogokról, a szabad adás-
vételről, szerződéskötésről, útját állhatja a lopásnak, csalásnak, visszaéléseknek, 
törvénysértéseknek, ezen túlmenően pedig biztosíthatja az infrastrukturális hátteret 
(út, közlekedési hálózat), a technológiai fejlődés eredményeiből való részesedést 
és az oktatásban való részvétel lehetőségét is. Amennyiben egy állam gondoskodik 
a fentiekről, akkor egy befogadó, ha pedig nem, akkor kizsákmányoló gazdasági 
intézményrendszert hoz létre. Jól megfigyelhető a probléma a Kongói Köztársaság 
történelmében: a 15–16. századi Kongói Királyságban bármikor jöhettek a király, 
a fővárostól távolabb eső területeken a kormányzó emberei, és elvihették a földmű-
veseket rabszolgának, megfoszthatták őket terményüktől, vagy épp többletadózásra 
kényszeríthették őket, így azok nem voltak abban érdekeltek, hogy termelékenysé-
güket fokozva az önellátáson túl a piacra termeljenek. A 20. század második felében, 

81 Acemoglu–Robinson 2013, 55.
82 Acemoglu–Robinson 2013, 57.
83 Pusztai–Bardócz 2004.
84 Varga 2011, 9.
85 Varga 2011, 25.
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a függetlenedés időszakában sem változott pozitív irányba a helyzet, a korábbi gyar-
matosítók intézményi rendszerét átvették a gátlástalan vezetők, akik tovább folytatták 
a kizsákmányolást. Mindaddig, amíg egy ország lakói nem érzik úgy, hogy lehet föld-
tulajdonuk, érdemes vállalkozniuk, befektetniük, mert az állam nem lopja meg őket, 
nem lehetetleníti el a munkájukat mindenféle adóval, addig nem lesz motivációjuk 
a fejlődésre. A szabadságjogok biztosítása rendkívül fontos, és könnyen belátható, 
hogy azok kölcsönösen erősítik egymást; a politikai jogok erősítik a gazdasági jo-
gokat, amelyek elősegítik a társadalmi jólétet.86 Példának okáért, ha valakinek van 
tényleges választójoga, akkor szavazhat a tulajdonjogokról is, ha lehet tulajdona, 
vállalkozni fog, ha képezheti magát, sikerre viheti a vállalkozását, ami azt jelenti, 
hogy a gyerekei iskolába járhatnak, aminek köszönhetően majd magasabb keresetre 
tehetnek szert. A jövedelem azt is jelenti, hogy ki tudja fizetni az egyébként is létező 
egészségügyi ellátást, és nem lesz jövedelemkiesése egy esetleges betegség miatt. 
Ezek alapján arra lenne szükség, hogy az afrikai államok biztosítsák az alapvető jo-
gokat a lakosság számára, és bevonják őket a jogalkotásba és a fejlesztésbe. Emellett 
az állampolgárok is szerepet vállalhatnak a fejlődésért folytatott küzdelemben, jó 
példa erre „Nagy-Britannia, ami azért lett gazdagabb, mert az emberek sikeres harcot 
vívtak a politikai jogok kiterjesztéséért, majd – élve a jogaikkal – kibővítették gaz-
dasági lehetőségeiket”.87 Azonban olyan fejlődést hátráltató tényezők, mint az „egy 
főre jutó nemzeti jövedelem csekély mivolta miatt lehetetlennek tűnő beruházások, 
a politikai és gazdasági instabilitás, a hiányzó infrastruktúra és a képzetlen munka-
erő”88 előtérbe állítják az állam gazdasági szerepét.

Esettanulmány – négyévnyi agrárfejlesztés Kelet-Afrikában

Domonyai András független kutató már több éve gasztro- és agrobotanikai kutatásokat 
végez Afrikában, amelyek az ehető növényekre és azok termesztési eljárásaira irányulnak. 
Célja a növények faj- és fajtaváltozatosságának felfedezése, feltérképezése, valamint új 
fajták kipróbálása. Domonyai az elmúlt években többek között négy, magyar vonatkozású 
nemzetközi szervezettel is dolgozott együtt. Közgazdász végzettségével, vidékfejlesztési 
múltjával, kritikus szemléletével és az innováció iránti elkötelezettségével először csaknem 
két éven át (2013–2015) Kenyában, a Taita Alapítványnál (a továbbiakban: Taita), öt hónapon 
keresztül (2015–2016) a Kongói Demokratikus Köztársaságban az Afrikáért Alapítványnál 
(a  továbbiakban: Afrikáért A.), két hónapig (2016) a kenyai Afroho Alapítványnál (a továb-
biakban: Afroho), végül két hónapon át a szintén kenyai I Have a Brick in Kenya (a továbbiak-
ban: Brick in Kenya) szervezetnél kamatoztatta tudását. A projektek célja általánosságban 
az életminőség javítása volt az élelmezéshatékonyság növelésén keresztül, aminek nemcsak 
szociális, hanem hosszú távú gazdasági hatása is prognosztizálható. A fejlesztésre irányuló 
projektek kiindulópontja a végső cél meghatározása volt, például három új, a helyiek által 
a későbbiekben is termeszthető növény megtalálása. A Taitánál töltött hosszabb időszak fő 

86 Sen 2003.
87 Acemoglu–Robinson 2013, 55.
88 Probáld–Szegedi 1983, 18.
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támogatója egy nemzetközi telefontársaság magyarországi leányvállalatának rendhagyó 
programja volt, de ezt leszámítva a többi projektet általában magánszemélyek adományaiból 
fenntartott szervezetek saját költségvetéséből elkülönített összegekből valósították meg, így 
érthető, hogy az előkészítésre, feltérképezésre és a megvalósításra is csak szűkös anyagi 
forrás és pár hónap állt rendelkezésre.

5. ábra
Egy a sok-sok, Domonyai András által a kenyai Burában termesztett növény közül

Forrás: Domonyai András felvétele

A projektek pontos menetrendjét az éghajlathoz, évszakhoz, különböző talajtípusok tulaj-
donságaihoz, a termékenységhez, a földrajzi elhelyezkedéshez és a geológiai adottságok-
hoz való folyamatos alkalmazkodás határozta meg. Az eredmény pedig gyakran előre nem 
meghatározhatónak bizonyult. Amit biztosan meg tudtak állapítani, hogy adott feltételek 
mellett a kipróbált vetőanyag-portfólióból melyek működőképesek, azaz termeszthetők, 
és melyek nem. A projektek helyszíneként szolgáló közösségi művelésbe vont területek 
szinte mindegyikén az első lépés a hosszabb-rövidebb talajépítés volt, ami kitűnő példaként 
reflektál a talaj kihasználásának problematikájára. A föld minőségének javítása érdekében 
állati eredetű trágyát (elvétve komposztot is) használtak, vagy nitrogénmegkötő növénye-
ket, például babot vagy takarmánynövényeket ültettek, sőt Domonyai kifejlesztett egy Soil 
Doctor nevet viselő talajépítő keveréket, vetőmagmixet. (A műtrágyahasználatot a fenn-
tarthatóság elvét szem előtt tartva kerülték.) A trágyázás azonban csak 2-3-5 hónap után 
fejti ki hatását. Éppen ezért fontos a prevenció, a talaj minőségének megőrzése, figyelemmel 
kísérése, a kifáradás, kiszáradás, degradálódás és a lassú (20–25 év), de nehezen vissza-
fordítható mumifikálódás, azaz a dehidratált, ásványi anyagokban szegény és szerkezetileg 
megmerevedett állapot bekövetkezésének megelőzése.

Az elvetett magok beszerzése igen változatos volt, a már ismert helyi magok mellett is-
meretlen, új, a világ minden tájáról érkező alapanyagokat használtak. A vízkérdés Domonyai 
munkája során is igen nagy szerepet kapott, sokszor szembesült a pazarló vízfelhasználással. 
Azt leszámítva, hogy a mindennapi életet nehezíti meg az, hogy nincs az Európában meg-
szokott, kialakított csatornarendszer, rendkívül súlyos probléma a víz kémiai szennyezett-
sége (növényvédőszer, műtrágya, mosószer, szappanmaradvány), ami miatt az elérhető víz 
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sokszor öntözésre alkalmatlanná válik. A Viktória-tóhoz közeli Afrohónál az esős évszak 
után jelentkező kiszámíthatatlan és mennyiségileg nem elegendő esőzés miatt egy alternatív 
víznyerési megoldáshoz folyamodtak: a felszín alatti vízfolyás kiaknázása végett ástak pár 
gödröt, hogy az feltöltődhessen vízzel. Burában (Taitánál) egy több ezer literes vízgyűjtő 
tartályt állítottak fel a folyamatos és tiszta vízellátás érdekében. Azonban a tapasztalatok 
azt mutatják, hogy a helyiek a rendelkezésre álló vízmennyiséget – bármekkora is legyen 
az – felhasználják, és nem megfelelő módon gazdálkodnak vele. Ugyanakkor szárazság 
idején nem öntözik kellőképpen növényeiket, a természet ajándékára, azaz az esőre várnak.

„Az afrikai ember összhangban él a természettel, létezése a környezetétől függ. 
Ez a szoros egymás mellett élés és egymásra utaltság teszi azt lehetővé, hogy a termény 
romlása és mennyiségi csökkenése kapcsán nem magát vagy a gazdálkodás módját hibáz-
tatja, hanem a megváltozott természeti erőket, így például az eső hiányát.”89

Az átlagos afrikai gazdálkodó a növények védelme és a kórokozók távoltartása érde-
kében sok esetben szaktudás nélkül használja a vegyszereket és a permetszereket. Példának 
okáért a „kicsi és középfarmer, amint megjelenik egyetlen egy darab penészfolt a paradi-
csomján, akkor előveszi az engedélyköteles, Európában már rég betiltott indiai vegyszert, 
amit kap a boltban, és addig permetezi, amíg nem lesz teljesen tiszta a paradicsoma”,90 
nem foglalkozva a fertőzöttség szintjével, berobbanásával vagy a levegő páratartamával.

Összegezve a magyar szakember szerint „mindenhol volt olyan eredmény, amiből ki 
lehetett volna hozni vagy fogyasztási, vagy piaci többletet”.91 A Taitánál az első és a má-
sodik évben a termesztési hatékonyság nagyon magas volt, a megszokott háromszorosát 
is megtermelték. Az Afrohónál például „egy furcsa aromás növény termesztésének is volt 
pozitív kicsengése, mert kedvező volt az élettani hatása, és el lehetett adni a helyi piacon”.92

Több mint 10 éves tapasztalat alapján (a Taita 2006-ban  indította be mezőgazdasági 
fejlesztési projektjét) elmondható, hogy a fejlesztési projektek megálmodói és a mögöttük 
álló szervezetek munkája jó célt szolgál, és értékes az afrikai közösségek számára, azonban 
ahhoz, hogy egy fejlesztés hatékonynak és működőképesnek bizonyuljon, valamint hosszú 
távú hatást idézzen elő, három fontos (egymásra ható) tényező megváltoztatása indokolt: 
a projektek ideje, tartalma és a projekthez való hozzáállás mind a fejlesztők, mind a he-
lyiek részéről. A maradandó, eredményes munka érdekében „3–5 éves, oktatással induló 
programokat érdemes megszervezni”93 (elegendő idő lehet a kutatásra, feltérképezésre, 
a megvalósításra és az utánkövetésre is), mivel a mezőgazdasági hatékonyság növelése egy 
hosszú, lassú folyamat eredménye, amelynek nélkülözhetetlen elemét képezik a természet-
tudományi ismeretek. A számtalan helyen ismertetett segélyektől, fejlesztési pénzektől való 
függőség, a segítségre való ráutaltság kiegészítésre szorul, ugyanis a probléma gyökere 
a technológiák implementálása. Különleges szerepet kap a fejlesztőszervezet és a helyi 
dolgozók között kialakult kapcsolat: általánossá vált a kisebb-nagyobb szervezetek rövi-
debb-hosszabb, anyagilag is finanszírozott segítségnyújtása, ami miatt a helyi afrikai gaz-
dálkodó nincs rákényszerítve a gondolkodásra, a fejlesztés és a fejlődés előmozdítására. Így 
a saját – szerinte – jól bevált módszerei szerint végzi munkáját a projektek előtt és után is. 

89 Régi 2006, 71.
90 Interjú Domonyai Andrással, Budapest, 2017. 04. 10.
91 Interjú Domonyai Andrással, Budapest, 2017. 04. 10.
92 Interjú Domonyai Andrással, Budapest, 2017. 04. 10.
93 Interjú Domonyai Andrással, Budapest, 2017. 04. 10.
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Ez a mindkét oldalról tapasztalható egészségtelen hozzáállás eredményezi azt, hogy csak 
a túlélés érdekében tapasztalható átmeneti együttműködés, a tudásátadás, illetve a tanult 
technológia implementálása nem valósul meg. A fejlesztők kritikus, őszinte és feltételeket 
állító (például a fejlesztés feltételeként megadható az oktatáson való részvétel) hozzáállása 
lenne javallott, míg a helyiek részéről a hosszú távú elköteleződés lenne kívánatos (sokszor 
a legfőbb szempont a gyors és rövid távú megoldás megtalálása, például növényvédőszer 
túlhasználata vagy gátak, szivattyúk kiépítése a természetes, közeli vízfolyások hasznosítása 
helyett). Domonyai elmondása alapján kevés anyagi ráfordítással is növelhető a hatékony-
ság a jelenlegi kezdetleges mezőgazdasági termeléshez képest, a fogyasztás maradéktalan 
kielégítése mellett pedig még eladásra szánt termelés is kialakítható, ha a megfelelő tudás-
átadást követően a helyiekkel egy közös munkán és akaraton alapuló, több évet átívelő 
fejlesztés valósul meg.

Végkövetkeztetés: tényleg jobb ma egy manióka, mint holnap kettő?!

Az itthoni élelmiszerüzletek fűszerpolcain található termékek legkisebb kiszerelése 50 gram-
mos, de nagyon gyakori a családi csomagolás. Az afrikai piacokon meglepődve tapasztalhatjuk, 
hogy egygrammos fűszercsomagokat árulnak, amely az afrikai ember gondolkodásmódját 
jól jelképezi: az egy főzésre elegendő fűszertasak a rövid távú tervezés megtestesítője. 
Az élelmiszer-termelésben sincs ez másképp, inkább használnak műtrágyát és lepermetezik 
azt az egy paradicsomot, amit megehetnek ma, mint hogy energiabefektetéssel (talajjavító 
növények ültetése) és türelemmel (5-6 hónap szükséges a talajminőség javulásához) többet 
szüreteljenek. De mi állhat ennek az attitűdnek a hátterében? Az éghajlatnak hála, egy év-
ben többször is lehet betakarítani, aratni. A száraz évszakban ugyan többet kell locsolni, 
de a nedves évszakban csüng a fáról a mangó, a papaja és más gyümölcs. Nem szükséges 
raktározni, hiszen a természet gondoskodik az emberről. A törzsi berendezkedés marad-
ványa és az általános szolidaritás mintapéldánya is lehet a rövid távú tervezés, hiszen ha 
az egyik család eszik, a többi is fog. Történelmi okokra is visszavezethető mindez: vissza-
térő élmény a kizsákmányolás (gyarmatosítók, diktátorok), ami nem erősíti a hosszú távú 
gondolkodást. De egyszerű gazdasági okokkal is magyarázható mindez: a munkanélküliség 
miatt egyszerűen csak a napi betevőre jut. Mindent egybevéve úgy tűnik, hogy a hosszú 
távra való tervezés elsajátítása szükségszerű és nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a fejlődés 
elkezdődjön vagy felgyorsuljon.

Paul Kennedy szerint a legfőbb különbség az észak-amerikai és az afrikai mezőgazda-
ság között a következő: „Az átlagos afrikai földműves csak évi 600 kiló gabonát termeszt, 
szemben azzal a 80 000 kilóval, azaz ennek a 130-szorosával, amit egy észak-amerikai 
termelő állít elő […]. Az amerikai farmer azért termékenyebb, mert nagyobb földterülettel 
rendelkezik, kedvezőbb éghajlati feltételek mellett dolgozik, jobb az infrastruktúrája, sokkal 
több a tőkéje, korszerű gépeket és minőségi műtrágyát és vetőmagot használ, sokkal több 
információ jut a birtokába.”94 Afrika jelenleg nemcsak az élelmiszerimport, de a technikai 
segélyek (technológia, szabadalmak, tudományos kutatási eredmények, szakértők, tanácsadók) 

94 Kennedy 1997, 73.
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kiszolgáltatottja is.95 Előbbiek alapján a megoldás a jobb közoktatás, több képzés, infra-
struktúra-fejlesztés, a termények piacra jutásának megkönnyítése és a fejlettebb technológia 
alkalmazása lehet, röviden a talaj eltartóképességének figyelembevételével a termelés szín-
vonalának növelése és modernizálása, továbbá egy befogadó gazdasági rendszer kialakítása. 
„A technikai fejlesztés saját erőből, hitel, segély nélkül csak nagyon lassan valósítható meg”,96 
hisz a lakosság 73%-a  él kevesebb mint napi két dollárból.97 A legtöbb szakértő egyetért 
abban, hogy az állam és a mindenkori kormányzás feladata és felelőssége a mezőgazdaság 
hatékonyságának növelése, a fejlesztési stratégiák megtervezése és végrehajtása. Ugyan-
akkor globalizált világunkban a fejlett világ szerepvállalása is fontos és indokolt az olyan 
változtatások kieszközölése terén, amelyek célcsoportjai a falusi kisgazdálkodók lennének.

„Ideje megváltoztatni a gondolkodásmódunkat. A mezőgazdasági 
termelők nem Afrika szegénységének az okozói; hanem ők 
a potenciális megoldás. Kulcsfontosságúak a Fenntartható 
Fejlesztési Célok által elképzelt jövő megteremtéséhez.”

(Kofi Annan)
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Tarrósy István

Demokratizálódás és regionalizáció a szubszaharai 
Afrikában

„A demokrácia nem afrikai, európai vagy ázsiai… a demokrácia 
univerzális.”

(Peter Walubiri, 2008)

Absztrakt

A fejezet célkitűzése, hogy bemutassa a politikai-gazdasági értelemben átalakuló afrikai 
országokat, térségeket a hatalomgyakorlás változatlansága és változása kettőségének gon-
dolati keretében. Történeti ív mentén rajzolódik meg az afrikai rendszerváltások, a demok-
ratizálódási törekvések és kísérletek – kudarcok és sikerek – bonyolult képlete, amelynek 
középpontjába a máig tartó regionalizációs erőfeszítések kerültek. A kontinensen belüli 
regionalizáció érthető módon egy tágabb, kontinenseket átívelő globális kontextusban nyer 
értelmet, különösen az oly fontos összekötöttség, hálózatokba történő bekapcsoltság okán. 
A fejezet esettanulmány-szerűen foglalkozik a Kelet-afrikai Közösséggel mint az afrikai 
kontinens egyik meghatározó regionális integrációjával, amely képesnek tűnik a pán-afrikai 
gondolat jegyében arra is, hogy az Afrikai Unió által szorgalmazott kontinensméretű gaz-
dasági integráció egyik pillérét szolgáltassa.

Kulcsszavak: demokratizálódás, regionális integráció, összekapcsoltság, Afrikai Unió, 
Kelet-Afrika

Abstract

The chapter aims at offering an overview of the politically and economically transforming 
African countries and regions within the dichotomy of changing and unchanging rule in 
different corners of the continent. In a historic approach, the complex formula of African 
regime or system changes, efforts and experiments of democratization – failures and suc-
cesses at the same time – will be revealed, placing ongoing regionalization aspirations and 
actions in the focus of attention. Intraregional integrations are for obvious reasons put into 
a larger, interregional international context, in particular due to the demands of increasing 
global connectivity. The chapter looks at the East African Community as an important case 
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of regional integration on the continent, which seems to be – in light of the pan- African 
thought – serving as a pillar of the continent-wide economic integration driven by the 
 African Union.

Keywords: democratization, regional integration, connectivity, African Union, East Africa

Bevezetés

Az afrikai kontinens valamennyi szeglete több példát is szolgáltat a demokratizálódási kí-
sérletek vizsgálatához. Az 1990-es  évek elején végbement valódi rendszerváltások közül 
néhány esetben megtörtént a politikai tér kinyitása és az első többpárti választások megtartása 
(bár nemegyszer ezek éppenséggel elcsalt választások voltak a hatalmat addig is leginkább 
kézben tartó vezetők részéről). E politikai történések az 1960-as  függetlenedési hullámot 
követő időszak markáns töréspontjai mentén bontakoztak ki – úgy az egyes országok belső 
dinamikáit figyelembe véve, mint a külső aktorok (elsősorban a nemzetközi pénzügyi szerve-
zetek, így a Világbank és a Nemzetközi Valutaalap) beavatkozásait, az afrikai kormányokra 
kényszerített elvárásait (strukturális kiigazítási programjait) konstatálva. Gyimah-Boadi 
úgy fogalmaz,1 hogy a berlini fal leomlása és a kétpólusú világ megszűnése óta az afri-
kai kontinens élte meg a „legdrámaibb politikai változásokat”, ugyanis az első generációs 
vezetők közül többen, így például Julius Nyerere Tanzániában, Félix Houphouët-Boigny 
Elenfántcsontparton vagy éppen Mobutu Sese Seko Zaire-ban  (a mai Kongói Demokrati-
kus Köztársaságban) távoztak a hatalomból, mellettük pedig új, fiatal vezetők tűntek fel, 
olyanok, akiknek nem volt kötődésük a gyarmati uralom ellen küzdő mozgalmakhoz – pél-
dául a ghánai Jerry Rawlings, az ugandai Yoweri Museveni vagy az etióp Meles Zenawi. 
Az új elit vezető tagjai között akadtak olyanok is, akiknek nem volt katona(i) múltjuk, mint 
például a szintén ghánai John Kufuornak vagy a szenegáli Abdoulaye Wade-nek. Bratton 
és van de Walle felhívja a figyelmet azonban arra, hogy nem olyan egyértelmű, mennyi-
re és milyen mértékben „drámai” vagy éppenséggel „vízválasztó” az 1990-es  évek elején 
végbement politikai változás.2 Szerintük fontos rögzíteni, hogy ezt az időszakot és ezáltal 
a politikai rendszerváltásokat a változás és a folyamatosság együttesen, egyaránt jellemzik. 
Politikai értelemben bizonnyal megtörténtek a változások – talán inkább váltások, ugyanis 
az addig hatalmon lévő autokrata vezetőknek meg kellett érteniük, hogy nem tudják tovább 
monopolizálni és kisajátítani a hatalmat, hanem meg kell osztaniuk, egyúttal újra kell osz-
taniuk azt további szereplők között. Több újításról lehet beszámolni e tekintetben Afrika 
különböző régióiban:

1. politikai versengésre (még ha az esetek többségében továbbra is csupán korlátozott 
mértékben) nyílt lehetőség: a választópolgárok több alternatív képviselet közül vá-
laszthattak;

1 Gyimah-Boadi 2004, 5.
2 Bratton – Van De Walle 1997, 6–9.
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2. a vezetőket békés úton is le lehetett váltani – erre a legjobb példa az 1991. márciusi 
benini választás, amelyen az előzetesen katonai segítséggel elnöki pozícióba emelt 
Matthieu Kérékou-t a választók kiszavazták a hatalomból. Később pedig visszatért, 
ugyanis 1996-ban  és 2001-ben  is képes volt megnyerni a választásokat, ami szintén 
a demokratikus eszközök használhatóságát igazolja;

3. új alkotmányos szabályokat határoztak meg, amelyek politikai szabadságfokokat 
és szabadságjogokat tettek egyértelműbbé a társadalmak számára.

Az 1990-es  évektől egyre világosabbá vált, hogy az afrikai állampolgárok is törvényeket 
és szabályokat akarnak, amelyek mindenki számára egyformán jelölnek ki viszonyítási 
pontokat és kereteket a hatalomgyakorlás tekintetében ugyanúgy, mint más gazdasági, tár-
sadalmi tevékenység viszonylatában. A tucatnyi afrikai sikertörténet (például Botswana, 
Mauritius, Szenegál) ellenére azonban bizonyítottan jelenthetjük ki azt, hogy az afrikai or-
szágok és általában a körülmények kifejezetten sérülékenyek. Maga a kormányzás – amely 
világos módon a politikai hatalomgyakorlás egyik fő mércéje – továbbra is képes elbukni, 
illetve még inkább: nem képes oly határozottan váltani, hogy szakítana a múlt módszereivel, 
gyakorlatával. Ez utóbbiak között leginkább a klientúraépítésre, a patrónus-kliens relációra, 
a nepotista kapcsolathálókra, a járadékvadászatra, valamint mindennemű korrupt cseleke-
detre, csalásra szükséges utalnunk. A demokrácia megköveteli azt, hogy legyenek világos 
politikai szándékok mind az adott kormányok, mind az államvezetők számára azzal kap-
csolatban, hogyan lehet kinyitni valóságosan a társadalmi teret, ezáltal helyet, lehetőséget 
biztosítva a társadalom tagjainak a részvételre. Jesper Bjarnesen szerint: „A demokrácia 
csak úgy nem következik be magától, szükségesek hozzá a politikai prioritások, és nem 
kell ahhoz 20 évet a hatalomban lennie egy elnöknek, hogy ezeket a prioritásokat érvényre 
juttassa.”3 Sokkoló számadattal szolgál a hatalmi ciklusok hosszúságának vizsgálata: ha 
a vitatott hovatartozású nyugat-szaharai Szaharávi Arab Demokratikus Köztársaságot is 
beszámítjuk, akkor Afrika 55 országának 21 államvezetője – mindannyian férfiak – össze-
sen 468 éve vannak hatalmon.4 Köztük találjuk például José Eduardo dos Santost,5 Angola 
2017 augusztusában a választásokon már nem induló elnökét, aki 1979 óta 38 évig vezet-
te országát; Teodoro Obiang Nguema Mbagosót, Egyenlítői-Guinea elnökét, aki szintén 
1979-től  egyeduralkodó országában; továbbá Isaias Afwerkit, aki 1991 óta Eritrea elnöke; 
vagy Idriss Débyt, aki Csád elnöke 1990 óta. A demokratikus átalakuláshoz szükséges 
nyitott(abb) társadalmi/politikai tér e számok miatt is tele van frusztrációval. Ráadásul, 
ahogyan Bjarnesen rávilágít: „a nemzetközi közösség nem csupán tolerálta hosszú évekig 
ezen »örökös elnököket«, hanem együttműködött velük, most pedig hirtelen a valódi de-
mokráciát kéri rajtuk számon, amely viselkedés méltán tekinthető álszentnek.”6

3 Jesper Bjarnesennel az interjút készítette és a hivatkozást teszi: Sävström 2016, 8.
4 Sävström 2016, 9.
5 Az ország vezetését valójában családi bizniszként kezelő elnöknek a csaknem négy évtized alatt volt arra 

is ideje, hogy többek között legidősebb lányát, Isabelt szupergazdagsághoz segítse. Lánya a Bloomberg Bil-
lionaires Index szerint megközelítőleg 2,3 milliárd dolláros vagyonával Afrika leggazdagabb női szereplője 
(Almeida–Mendes 2017).

6 Jesper Bjarnesennel az interjút készítette és a hivatkozást teszi: Sävström 2016, 10.
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Az afrikai demokratizálódás értelmezésében a politikai vezetők által kinyilatkoztatott 
változások (vagy inkább tervek és ígéretek) mellett egyfelől a belső állami sérülékenysé-
get kell figyelembe vennünk, másfelől a külső tér különböző hatásait, így a regionalizáció 
és a globalizáció jelentette kihívásokat, ugyanakkor egyre inkább lehetőségeket. A sérülé-
kenység nyomon követése, mérése régóta dokumentált a Fragile State Index (Állami Töré-
kenység Indexe)7 segítségével. A sérülékenységek hátterében politikai értelemben kapcso-
latot fedezhetünk fel a Peter Ekeh által megfogalmazott afrikai örökséggel, amely Afrika 
„duális társadalmáról” szól.8 Ebben az örökségben egyfelől ott látjuk az egyik társadalmat, 
amely a gyarmatosítók egyfajta szuperstruktúrája, tehát valami olyan képződmény, ame-
lyet a gyarmatosítók ráépítettek az afrikai társadalmakra, felülről rájuk oktrojálva; a másik 
pedig egy mélyebb afrikai közösségi struktúra, amely alulról határozta meg évszázadokon 
keresztül a helyi valóságokat. Azok az autoriter vezetők, akik az 1970-es  és 1980-as  évek-
ben a diktatúrák jellemzőit határozták meg, úgy tevékenykedtek, hogy a saját klientúrájuk 
által képesek legyenek kézben tartani a hatalmat, és a saját maguk javára hasznosítsák azt. 
Joseph szerint a személyes előnyök megszerzéséhez a vezetők mindenhol kihasználták 
a politikai funkciókat és hivatalokat, és mindvégig a közösségi érdek, a közösségi struktúra 
mögé bújva igyekeztek racionális érveket felsorakoztatni. Éppen ezekből a gyakorlatokból 
eredeztetve váltak az 1990-es  évek elején demokratizálódást vállaló országok sérülékeny-
nyé, hiszen óriási kihívást jelentett számukra az, hogy olyan intézményeket alkossanak 
meg rendszerváltásaik során, amelyek a mély gyökerekkel rendelkező helyi társadalmak 
demokratikus elvárásait tudták leképezni, kielégíteni.9

A mai globális térben továbbvizsgálva az afrikai demokratizálódás lehetőségeit leg-
először is egy kontrasztos képet szükséges leírnunk: a transznacionális hálózatokkal átszőtt 
globális világunk kontrasztos képét, amely egyszerre jelenti a lehetőségek tárházát a globá-
lis hálózat valamennyi aktora számára, másrészt a végeláthatatlan kihívások és problémák 
sorát, amelyeket az egymásra utalt relációk nyújtanak a különböző entitások számára. Ezek 
körében az állami szereplők mellett számos egyéb aktor erősödött meg és jelenti e világ 
gravitációs erőközpontját, vagy még inkább gócpontját – jelesül a transznacionális válla-
latok, a terrorista szervezetek, az integratív, nemzeti kormányok feletti politikát is folytató 
intézmények és minden bizonnyal a globális civil szervezetek, ha néhány fajsúlyos példát 
szeretnénk hozni. E különböző típusú szereplők kölcsönösen és hatványozottan egymásra 
vannak utalva, össze vannak kötve egy, az egész világot behálózó pókhálóban.10 Az állam 
szerepe és feladata megváltozott, módosult, hatalmi pozíciói változtak, általában a hatalom 
típusainak köre is szélesedett: nem csupán katonai hatalomról, annak maximalizálási kény-
szeréről, hanem gazdasági, kereskedelmi, kulturális értelemben vett hatalomról is beszél-
nünk kell. Ahogyan a neorealisták vallják, „bár a globalizáció számos tekintetben korlátozza 

7 A Fund for Peace által 2006 óta használt kompozit index, amely évekig bukott, mára törékeny elnevezéssel 
igyekszik mérni és összehasonlítani a világ államait számos kritérium mentén. Lásd FFP 2017. A gyenge 
és bukott államokról lásd Búr 2006, illetve Marsai 2014.

8 Ekeh 1995, 25.
9 Joseph 1997, 366.
10 Burton 1972.
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az államok szuverenitását, a nemzetközi politika még mindig elsősorban az államok közötti 
politika.”11 A neoliberális institucionalisták – elsődlegesen Joseph S. Nye, Jr. – által a nem-
zetközi kapcsolatok elméletébe bevezetett puha (soft), kemény (hard) és okos erő (smart 
power) fogalmaival megfelelően tudjuk érzékeltetni a globális térben tetten érhető hatalom 
dinamikus változásait.12 Azáltal, hogy a szereplők egyike sem tud önmaga válaszokat adni 
a globális problémákra, a sokat hangoztatott valóságos összefogásra, együttműködésre van 
szükség – jobban, mint valaha –, amely túl kell, hogy mutasson a retorika szintjén: valódi 
tettekre van és még inkább lesz szükség az elkövetkező években/időszakban. Különösen 
fontosnak véljük ez utóbbi témánál jelezni, hogy az afrikai állam esetében mindezek sok-
szorosan igazak – az afrikai állam ugyanis az esetek többségében kudarcos, gyenge vagy 
gyengülőben lévő, sőt, számos egyéni eset mutatja, hogy bukott állam (failed state).

Afrikai szereplők vonatkozásában is releváns lehet a puha erő alkalmazásának eshe-
tőségét vizsgálat tárgyává tennünk. Ugyanis az afrikai fejlődés érdekében tett (és várható) 
erőfeszítéseket sok esetben és jelentős részben arra fordítják, hogy a világ másképp tekintsen 
Afrikára (new image). Például a külföldi direkt tőke bemozgatása, a befektetések volume-
nének emelése formájában, azaz kényszerítő (katonai) erő alkalmazása nélkül próbálják 
az afrikai szereplők megmutatni a világnak, hogy Afrika érdemes a vele folytatott együtt-
működésre. Az Afrika-szerte nagy számban megtalálható regionális szervezet és integráció 
ezen új afrikai imázs kifejlesztésében és meggyőző közvetítésében is rendelkezik potenciállal. 
Jelen fejezet az intrakontinentális kapcsolatokat vizsgálja, esettanulmányként bemutatva 
a kelet-afrikai regionalizációs törekvéseket. Célunk bemutatni a regionális összefogásban 
való gondolkodás (illetve kényszer) és az egyes afrikai államok számára benne rejlő lehe-
tőségek lényegét, megvalósulási környezetét és valószínűsíthető kimeneti pontjait, továbbá 
a regionalizáció és a demokratizálódás folyamatainak összekapcsolódását.

Intrakontinentális kapcsolatokról – Afrikai regionális közösségekről13

A világ különböző térségei közül Afrikában található a legtöbb regionális integráció. Nincs 
olyan afrikai állam, amely legalább egy regionális szervezetben ne rendelkezne tagsággal. 
Az Afrikai Unió 55 tagállama közül 28 minimum kettő vagy több ilyen szervezetnek tagja. 
Földrajzi értelemben véve számos régióban több állam tagsága is átfedést képez az egyes 
regionális szervezetek között, ami persze nem minden esetben jelentheti a közös gondolko-
dás és fejlesztés előremozdítását – inkább érdekkonfliktusokat szül. (1. ábra)

11 Egedy 2011, 24.
12 Nye 1991; Nye 2004; Nye 2011.
13 A fejezet e része a szerző 2012-ben  A térségi együttműködés jelentősége és jellegzetességei Kelet-Afrikában 

címmel a Valóság 55. évf. 12. számában megjelent tanulmányára támaszkodik.
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1. ábra
Az afrikai regionális gazdasági közösségek tagsági viszonyai

Forrás: a www.howwemadeitinafrica.com felhasználásával saját szerkesztés

A regionalizáció gondolata nem új keletű, mert az 1960-as  években a kontinensen végig-
söprő függetlenedési hullámmal szinte együtt jelentkezett. Ez nem adhat okot meglepetésre 
amiatt sem, hogy a volt gyarmatosítók jelentősen szétszabdalták az egykoron együtt élő, 
természetesen összetartozó közösségek jó részét.

Ha történetiségében vizsgáljuk a folyamatot, érdemes kiemelnünk az Afrikai Egység-
szervezet (AESz) erőfeszítéseit, amelyek először 1980-ra  a Lagoszi Cselekvési Tervben 
öltöttek testet a közösen elfogadott megvalósítási ívet illetően. Kiemelendő a regionális 
gazdasági integráció és együttműködés jelentőségének nyomatékosítása szerte a konti-
nensen Afrika gyorsabb ütemű fejlődése érdekében. Maga az akcióterv Afrika gazdasági 
integrációját előfeltételként jelezte a gazdasági fejlődés kapcsán. 1991-ben  aztán az abujai 
szerződés foglalta keretbe a regionális és kontinentális szintekre lebontható ütemezést, 
az Afrikai Gazdasági Közösség (African Economic Community) hat lépcsőben történő 
létrehozását 2028-ig  bezárólag. E szerződés egyértelműen rögzítette az afrikaiak abbéli 
hitét, amely szerint mind a helyi szintek megerősítésének, mind a kontinens és különbö-

http://www.howwemadeitinafrica.com
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ző térségei globális gazdaságba való hatékony bejutásának és szerepvállalásának eszköze 
hosszú távon a regionális integráció lehet. 2025-re  a kimondott cél a kontinens egészére 
nézve a Pánafrikai Gazdasági Közösség létrehozása a regionális közösségekre (Regional 
Economic Communities, a továbbiakban: REC-ek) támaszkodva. A REC-ek tehát az in-
tegráció és általában a fejlődés alapegységeiként lettek megjelölve. Érdemes feltennünk 
a kérdést: ezt minden afrikai és nem afrikai szereplő valóban így gondolja? Fontos például 
Kínának, Törökországnak, Japánnak az, hogy a temérdek kétoldalú együttműködési szer-
ződés mellett a REC-ekkel is megállapodást kössön? Mennyiben éri ez meg Kínának vagy 
más feltörekvő gazdaságnak, illetve érdeke-e az adott afrikai államoknak, hogy az általuk 
formált regionális közösséget tolják előtérbe a kapcsolatépítésben, akár saját nemzeti ér-
dekeiket hátrébb szorítva? Lehet-e a nemzeti és a regionális szinteket megfelelően együtt 
kezelni, és tudják-e az afrikaiak partnerei e szinteket külön is értelmezni az egyes projektek, 
együttműködések esetében? Ezek olyannyira kurrens kérdések, hogy szinte folyamatosan 
napirenden szerepelnek a két- és többoldalú tárgyalásokon. A Jinhua városában működő 
Zhejiang Normal University Afrikai Tanulmányok Intézetének (IAS) kutatóival 2012. 
április elején, majd 2015. szeptember elején készített interjúkból is kitűnik, hogy Kínát 
(is) elsődlegesen (és a mai napon még mindig szinte kizárólagosan) a kétoldalú szerző-
dések érdeklik, ennek fő oka, hogy a regionális formációkat Kína nem képes értelmezni. 
Az Európai Unió stratégiai partnersége Kína számára persze fontos, hiszen a jelenlegi 
28 tagállam teljes területére kiterjedő különleges kereskedelmi/gazdasági övezetet jelöli 
ki számára. A képet tovább árnyalja, hogy a globális dél országai között egyre több új di-
namika látszik felbukkanni, meghonosodni – ilyen például a háromszögezések módszere, 
amely egy afrikai országban egy-egy ázsiai vagy éppen egy ázsiai és egy latin-amerikai 
(többnyire brazil) vagy éppen egy déli és egy északi ország (sok esetben ez utóbbi is ázsiai, 
nevezetesen Japán) kooperációjában valósul meg. Jó példaként állhat a mozambiki Nacala 
kikötője, illetve a Nacala szállítási és közlekedési folyosó megvalósítása, amelyhez japán 
fejlesztési (ODA) források felhasználásával brazil aktorok kapcsolódnak, együttműködve 
a mozambiki kormánnyal, sőt a háromszögön túlnyúlva a projektekben jelentősen érintett 
Malawi kormányával is.14 A trilaterális együttműködések rendszerében nem találjuk igazán 
a Kína–EU–Afrika-képletet – általában csak retorika szintjén hallunk felőle. Így a kínai 
kormány határozottan áll ki amellett, hogy Afrika felemelkedése érdekében összefogásra is 
szükség van, és Afrika legnagyobb kereskedelmi partnereként Kína háromszögprojekteket 
is el tud képzelni Afrika legnagyobb donorával, az Európai Unióval. Mi azonban annak 
relevanciája, ha létezik egyáltalán, hogy az alapból saját érdekeik által vezérelt verseny-
társak – hiszen mind az EU, mind Kína saját világkereskedelmi, -gazdasági, -politikai 
pozícióit igyekszik erősíteni többek között afrikai terepen is – közös afrikai (fejlesztési) 
projekteket valósítsanak meg? Létezhetnek-e eszközei ennek az elgondolásnak? Mi garan-
tálja, hogy az együttműködések valóban Afrika javát szolgálják, nem pedig a két jelentős 
globális hatalmi tényező pozicionálásához járulnak hozzá? Mindezekről és egyéb kapcso-
lódó kérdésekről – például arról, hogyan lehetséges akkor a trilaterális párbeszéd, amikor 
normák szintjén is szemben álló felekről beszélünk, avagy a befektetések, a beruházások 

14 A korridor 2017. május 12-ei  hivatalos megnyitásáról szóló újságcikket lásd Railway Gazette 2017.
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megvalósításának modelljei is alapjaiban különböznek az EU és Kína között – folyamatos 
vita zajlik kínai kutatói körökben is.15

Az afrikai elképzelések és igények artikulálását is elősegítendő, de alapvetően az afrikai 
gazdasági-társadalmi fejlődést, a szegénység eltörlését, a helyi környezetekben és szinteken 
elképzelhető demokratizálódást szorgalmazó programok közül az Új Partnerség Afrika 
Fejlődéséért (New Partnership for Africa’s Development, NEPAD) elnevezésű program 
kitüntetett figyelmet igényel a regionalizáció tekintetében is. Az Afrikai Unió integrált gaz-
dasági-szociális fejlesztési programja – amelyet öt afrikai állam, jelesül Algéria, Egyiptom, 
Nigéria, Szenegál és a Dél-afrikai Köztársaság elnökei kezdeményezésére indítottak útjára 
2001-ben  – az első olyan, a kontinens egészére kiterjedő keretrendszer, amelyet a nemzetközi 
intézmények, köztük az EU is elfogad és támogat annak érdekében, hogy maguk az afrikaiak 
által megfogalmazott elgondolások Afrika saját sikereként mozdítsák előre a kontinenst és or-
szágait. A NEPAD akcióterve pontosan a regionális közösségekre épít a tekintetben, hogy 
a nemzetközi közösség által elvárt jó kormányzás és a fejlődés célba érhessen. A G8-ak saját 
Afrika-akciótervükben jelzik, hogy az afrikai államok vezetői (helyesen) „a beruházások/
befektetések által hajtott gazdasági növekedést és a (közös) gazdasági kormányzást tartják 
a szegénység elleni küzdelem legfontosabb motorjának, amelyhez kapcsolódóan előtérbe 
helyezik a regionális és szubregionális partnerségeket Afrika-szerte.”16

Minden erőfeszítés ellenére azonban – szemben a világ más hasonló szervezeteivel, 
lásd NAFTA vagy MERCOSUR – az afrikai regionális közösségek nem hozták azokat 
az eredményeket az elmúlt 45 évben, amelyeket elvárhattak tőlük. Magát a NEPAD-ot is 
sokan kritizálják számos gyengesége miatt.17 A regionális szintek és a NEPAD viszont na-
gyon szorosan összekapcsolódnak azáltal, hogy a NEPAD megvalósítását valóban a REC-ek 
végzik – ha végzik. A sikertelenséget vagy inkább lassú előrehaladást befolyásoló tényezők 
az Afrikai Kapacitásfejlesztési Alapítvány (African Capacity Building Foundation, ACBF) 
ügyvezetője, Soumana Sako szerint főként a következő csomópontok köré csoportosíthatók:

• a nemzeti és regionális intézmények számos esetben gyengék – mind adminisztrá-
ciójukat, mind mozgásterüket tekintve;

• az egyes REC-ek tagjainak gazdaságpolitikái között hiányzik a koordinációs és har-
monizációs mechanizmusok sora;

• a tagállamok termelési struktúrái között továbbá hiányzik a komplementaritás;
• általában (és ez igaz a kontinens egészére) nem megfelelő a tagállamok infrastruk-

túrája;
• továbbra is létező probléma a konfliktusok és a politikai instabilitás lehetőségének 

magas foka;
• az integrációs programok megtervezéséhez és koordinálásához szükséges humán 

és intézményi kapacitások nem megfelelő színvonalúak;
• és ami legtöbbször felemlíthető: a regionális integráció különböző szervezeteiben 

vállalt egymást átfedő tagságok multiplikálódnak, ami lassíthatja az adott szervezet 
integrációját.18

15 E vita egyik remek összefoglalóját adja Liu Lirong, a sanghaji Fudan University docense (Lirong 2011).
16 G8 2002.
17 Többek között Ian Taylor, aki egy átfogó kötetben elemzi a NEPAD szerepét és lehetőségeit a jövőre nézve 

(Taylor 2005).
18 Sako 2006, 5.
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Maga az alapítvány egyébként 1991-ben  alakult meg, és mára 45 ország, valamint 6 regio-
nális gazdasági közösség vonatkozásában végzett el fontos kapacitásfejlesztést kormány-
zati, civil és gazdasági szektorokban tevékenykedő szereplők számára. Kiemelt célterülete 
a felsőoktatás és a fiatal munkanélküliség elleni hatékony fellépés elősegítése.19

Az 1990-es  évektől egyre több kommünikét, egyezményt, protokollt írtak alá, de – a né-
hány sikeresebb (például nyugat-afrikai vagy éppen dél-afrikai) erőfeszítés ellenére – a REC-ek 
helyzete a politikai retorika szintjén jól pozicionált, a tényleges megvalósulás szemszögéből 
vizsgálva azonban döcögős előrehaladás képét mutatja. Ennek hátterében szinte minden 
esetben az áll, hogy az adott tagállam nem hajlandó feladni olyan szuverenitásokat, amelyek 
a regionális integráció erősítéséhez, az integráció magasabb fokának eléréséhez elenged-
hetetlenek. Sako értékelése alapján eltúlzott a kereskedelem liberalizációjára és a piacok 
integrálására fektetett hangsúly akkor, amikor sok esetben nem kellően átgondolt a tagálla-
mok közötti termelési integráció, a regionális komplementaritás az egyes termelőszektorok 
között, illetve a közlekedési és kommunikációs infrastruktúra területein óriási szakadékok 
tátonganak.20 Ahogyan Erdősi Ferenc rámutat, „különösen nagy szükség lenne a hálózato-
sodás [– amely aztán a regionalizációt is előmozdíthatja –] elősegítésére […] a közlekedési 
hálózatokban (ezen belül kiváltképpen a vasúti közlekedésben)”.21 Mindezeket tetézi azok-
nak az elosztási mechanizmusoknak a meghatározása, amelyek a tagok között megfelelő 
arányosítást biztosíthatnak hosszú távon. Ez, mint látni fogjuk a Kelet-afrikai Közösség 
esetében, ahol a szervezet létrejöttének első fázisában Kenya dominanciája Tanzániával 
és Ugandával szemben a keretek felbomlásához vezetett, komoly próbatételt jelent bárme-
lyik REC számára.

A globális folyamatok okozta/kiváltotta új kihívások miatt azonban az elmúlt idő-
szakban mégis felerősödőben van, vagy ha tetszik, újból terítéken van az afrikai regionális 
integráció témája. A gyengeségekkel küzdő afrikai államoknak szükségük van többek 
között a külföldi tőkebefektetésekre, amelyekhez a regionális keretek nagyban hozzá-
járulhatnak azzal, hogy vonzóbb, immáron térségi lehetőségeket kínálnak az érdeklődők 
számára. Az új piacok szerzése, az egyes államok számára elérhető piacok bővülése ha-
sonlóan kívánatos cél a hosszú távú fejlődés érdekében. A hatékonyan működő regionális 
közösségek – amennyiben ez az állapot elérhetővé válik – lehetőséget nyújthatnak egyéb 
szektorális kihívások (például oktatási rendszerek vagy az egészségügyi ellátó rendsze-
rek vonatkozásában évtizedek óta jelen lévő feladatok) megoldására, nem elhanyagolható 
módon a koncentrált erőfeszítésekben rejlő hatékonyabb potenciál, illetve az eleve szűkös 
pénzügyi keretek racionalizált felhasználása okán. Persze ezzel együtt egyes kutatók fel-
hívják a figyelmet a regionalizmus egymásnak ellentmondó tendenciájára az 1990-es  évek 
Afrikájában: az egyik a regionális gazdasági együttműködések kialakításának elvárása, 
a másik a regionális hegemón típusú szereplők növekvő befolyása.22 Ez utóbbi kapcsán 
elgondolkodtató felvetés annak megfontolása, hogy a nagyhatalmi érdekek érvényre jut-
tatásának csökkenése éppen az afrikai regionális hegemón államok – így például Nigéria 
vagy Szenegál – felemelkedéséhez járultak hozzá. Annak ellenére pedig, hogy a regionális 
integrációk során a kooperáció ugyanúgy jelen van, mint az egyes szereplők (lehetséges) 

19 A szervezet honlapja: www.acbf-pact.org 
20 Sako 2006, 6.
21 Erdősi 2011, 104.
22 Nyang’oro–Shaw 1998, 35.

http://www.acbf-pact.org
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dominanciája, esetenként éppen ez utóbbi miatt a regionalizáció zátonyra fut (lásd később 
a Kelet-afrikai Közösséget a létrehozását követő első évtized végére).

Valódi sikersztori vagy csak jó kommunikáció? A kelet-afrikai regionalizáció 
mérföldköveinek rövid áttekintése

A régiós léptékű szövetségek megvalósítása és működtetése megoldást kínál a természeti 
és egyéb erőforrások optimális felhasználására, a kölcsönös gazdasági érdekek kiaknázásá-
ra. Különösen akkor, amikor a globális hatások – vegyük csak a kulturális elemeket – olyan 
ellenhatásokat gerjesztenek, amelyek a helyi értékek, a lokális normák felértékelődésében, 
azok védelmében és megerősödésében nyilvánulnak meg, a regionalizációs folyamatok 
hatékony ellenszert kínálhatnak a versenyben maradásra.

Minden bizonnyal e megfontolások is a hátterében álltak például a jelentős történelmi 
múlttal rendelkező kelet-afrikai térségi együttműködés, a Kelet-afrikai Közösség 1990-es  
években történt újraindításának. A kelet-afrikai integráció gondolata talán az egyik legelső 
ilyen jellegű elképzelés volt a kontinensen, és már az 1900-as  évek legelején megjelent. 
Alapjait a brit gyarmati időszakban kell keresnünk, ugyanis 1948-ra  a britek – elsősorban 
gyarmati adminisztrációjuk zökkenőmentesebb menedzsmentjét megvalósítandó – Kenya, 
Tanganyika és Uganda között kialakították az együttműködési keretek jó részét, például 
a közös vasúthálózat, postai szolgáltatások, légi közlekedés viszonylatában. Már ekkor meg-
fogalmazták a közös valuta és az annak bevezetéséért felelős testület, egy közös fejlesztési 
bank és fellebbviteli bíróság gondolatát is. Az 1967-es  hivatalos megalakulást követő évtized 
alatt több, egymást kioltó módon szuperponáló hatás azonban a működésképtelenséghez, 
majd a (gyors) felbomláshoz vezetett. Az újrainduláshoz az egykori tagoknak át kellett élni-
ük a nemzetközi közösség felől érkező baráti ráhatásokat, amelyek egyenként is, de térségi 
szinten ugyanúgy a washingtoni konszenzus jegyében többek között gazdasági liberalizá-
ciót, privatizációt, a piacok megnyitását írták elő fejlődési/fejlesztési kondíciókként. Ami 
a belső dinamikák újrafogalmazását elősegítette, az annak az állapotnak a kialakulása volt, 
amelyben az 1960-as, 1970-es  évekre jellemző, „többségében polarizáló hatások megszűntek. 
Uganda véget vetett a katonai diktatúrának, Tanzánia már nem volt elkötelezettje a szocia-
lista fejlődésnek. Mindhárom ország elfogadta a versengő, többpárti politizálást és a piac-
gazdaságot – persze különböző mértékű lelkesedéssel”.23 Ma a Kelet-afrikai Közösség hat 
taggal rendelkezik: Tanzánia, Kenya, Uganda, Ruanda, Burundi és 2016-tól  Dél-Szudán.

A regionális együttműködés szükségességéhez kapcsolódóan a tanzániai államalapító 
elnök, Julius Nyerere egy 1997-es  interjúban nagyon fontos érvvel szélesítette ki a közös 
gondolkodás alapjait, amikor azt nyilatkozta, hogy az etnikailag értelmezett konfliktusok 
mind visszavezethetők az „erőforrásokért folytatott küzdelemhez”, és a Nagy Tavak térsé-
gében (is) hosszú ideje valójában minden a (természeti) erőforrások megszerzéséről szól. 
„A politikai hatalom birtokosai a föld, a munkahelyek és a privát szektor feletti hatalmat is 
birtokolják. A politikai hatalom megragadásáért küzdő, kiszorított többség, illetve a hatalom 
megtartásáért fegyverrel fellépő kisebbség például Burundiban és Ruandában kizárólag egy 
dolgot tart szem előtt: az erőforrások feletti befolyást [– annak megszerzését vagy éppen 

23 Pinkney 2001, 202.
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megtartását].”24 A kelet-afrikai együttműködés új szakasza akkor érhet el valódi sikereket, 
ha e javakat és forrásokat egy, a kölcsönös érdekeket figyelembe vevő rendszerben helyezi 
el, az azokat meghatározó szereplőkkel egyetemben.25

A piaci-kereskedelmi értelemben mérhető integráció hosszú távon elképzelhetetlen 
a térségi biztonság széles körben értelmezhető garanciái nélkül. A biztonság maga nem 
csupán biztonságpolitikai, geopolitikai megfontolásokat jelent, hanem a hosszú távú ter-
vezés jegyében a helyi szintekkel folytatott dialógusról és e szintek tényleges bevonásáról 
szól a humán biztonság koncepciója képében. A biztonság fogalmának ezen összetett di-
menziójával való tervezés szerint a hangsúly az egyénre helyeződik, mintsem az államok, 
nemzetek biztonságára. Afrikában e kérdéskör kiegészül a regionális biztonság fogalmával, 
ami összefüggésben van a regionális integrációt célzó elképzelések megvalósításának le-
hetőségével. Az ENSZ nyomatékkal rögzíti, hogy „a környezeti instabilitás, a szegénység, 
az éhínség és elnyomás nem pusztán kritikus biztonsági kérdések, hanem egyszerre for-
rásai és következményei is a konfliktusoknak. A [humán biztonság fogalmában testet öltő 
új] felismerés újrahangsúlyozza az államok felelősségét és kötelezettségét, hogy biztosítsák 
állampolgáraik biztonságát.”26 A globális biztonsági környezet változása a biztonsággal kap-
csolatos vélekedések és aggodalmak megváltozását is eredményezte, ami olyan fordulatot 
hozott, amely az államközpontú hagyományos kihívásoktól az emberközpontú biztonsági 
kockázatokra, így a szegénységre, a bűnelkövetésre vagy éppen a járványokra irányítja 
a figyelmünket. Annak érdekében, jelzi Reveron és Mahoney-Norris,27 hogy az államok 
nemzetbiztonsága (nemzeti biztonsága) garantálható legyen, új konceptualizálásra van 
szükség: olyanra, amely képes a transznacionális hatásokat értelmezni. Éppen e kérdéskör 
válik egyre fontosabbá a regionális összefogások számára is, különösen az elmúlt néhány 
évben felerősödőben lévő terrorizmus visszaszorítása okán.

A Kelet-afrikai Közösség országaiban lezajlott vagy a mai napig tartó összetűzések, 
háborús konfliktusok elől menekülők hosszú ideig szinte kizárólag tanzániai táborokban 
találhattak menedékre. Példaként említhetjük az 1972-es, illetve az 1978–79-es  Uganda 
és Tanzánia közötti fegyveres konfliktusokat, vagy a Ruandában az 1990-es  évek köze-
pére kicsúcsosodó, Burundiban pedig a 2000-es  évek végéig28 tartó etnikai jellegű, mai 
napig fel-fellángoló polgárháborús konfliktusokat, amelyek több százezer embert űztek el 
otthonaikból, arra kényszerítve őket, hogy a határ másik oldalán lévő menekülttáborokban 
próbálják meghúzni magukat. A szudáni–dél-szudáni konfliktus folyamatos tolóhatást 
jelent a térségben élők számára. Ahogyan Large írja: „A függetlenné vált Dél-Szudánnak 
számos lezáratlan ügye van Szudánnal. […] [Ezt tetézi, hogy] a Kiir elnök és Machar al-
elnök közötti politikai versengés egyre nyíltabbá és erőteljesebbé vált a függetlenséget kö-
vetően. […] Láthatóan a helyzet még hosszú ideig tovább fog romlani.”29 A konfliktus egyik 

24 Az interjú megjelent a Daily News 1997. június 9-ei  számában. Idézi többek között: Havnevik–Isinika 2010, 94.
25 Tarrósy 2011, 165–166.
26 Botz 2007, 6–7.
27 Reveron – Mahoney-Norris 2011, 5.
28 A Human Rights Watch és az International Crisis Group szervezet 2008-ban  és 2009-ben  közzétett jelentései 

ezt részletesen bemutatva támasztják alá. A jelentések, amelyek a szemben álló politikai erők közötti dialógus 
előrehaladtáról és a rendeződés esélyeiről is szólnak, elérhetők az interneten. Lásd HRW 2012;

 ICG 2008; US Department of State 2009.
29 Large 2014, 37–42.
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következménye mára az, hogy 2017 nyár végéig több mint 1 millió dél-szudáni menekült 
érkezett Ugandába,30 ami nem csupán az ugandai kormány számára jelent feladatot, hanem 
mindenképpen kelet-afrikai közösségi kérdéssé terebélyesedik.

Az EAC fejlődési irányai – biztonság, gazdasági integráció

Az 1993-ban  újrainduló háromtagú közösség államfői 2000 novemberében írták alá az Eu-
rópai Unió támogatását és ösztönzését bíró regionális revitalizációra irányuló egyezményt, 
amely új alapokra helyezte a Kelet-afrikai Közösséget. Egy 2006-ban  készített terepinterjú 
keretében Gaudens Mpangala tanzániai politológus aláhúzta, hogy a kelet-afrikai együtt-
működés valójában a világ egyik perifériára szorult térségének regionális integrációja. 
„A térségre jellemző [globális értelemben vett] marginalizáció fokozza a regionális integráció 
szükségességét. Azáltal, hogy e régióban számottevő [volt] a politikai konfliktusok sora, 
és állandósult a gazdaság stagnálása, az integrációnak túl kell mutatnia pusztán a gazda-
ságra fókuszáló együttműködésen, politikai, szociális és kulturális értelemben is meg kell 
valósítani azt.”31 Mintegy e véleményre is reflektálva és a gondolatot megerősítve, Hettne 
aláhúzza: „[a bajokra] a legjobb megoldás a regionalizáció, mert amilyen magas a regionális 
együttműködés foka, olyan alacsony a lehetséges konfliktusoké.”32 Chazan és szerzőtársai 
még tovább mennek, amikor jelzik, hogy: „a regionális integráció sok afrikai számára a késő 
gyarmati időszak óta az egyik legfontosabb célkitűzés, amely válasz lehet a gyarmati ura-
lom okozta bajokra”.33 Természetesen a gazdasági integráció az adott együttműködésben 
részt vevő valamennyi tagállam számára a nemzeti fejlesztési stratégiák meghatározó kom-
ponense, amelyben az államok azt látják, hogy egyfelől saját nemzetgazdaságukat tudják 
erősíteni, másfelől pedig nemzetközi versenyképességüket fejleszteni.34

A mára hattagúvá duzzadt Kelet-afrikai Közösség államai egyenként nemzeti fejlesz-
tési tervek és víziók sorát készítették el az elmúlt évek során. Ezek mindegyike évtizedekre 
előre bontja ki azokat a célkitűzéseket, például az infrastruktúra-fejlesztések és egyéb 
szektorális beruházások kapcsán, amelyek tőlük elvárhatók – azaz, amit tőlük a nemzetközi 
intézmények elvárnak. Van-e beleszólása a társadalom különböző nem állami szereplőinek 
abba, hogyan nézzen ki például Uganda vagy Ruanda 2030-ra? Mennyire veszik a fejlesz-
tési elképzelések figyelembe a valós helyi igényeket? Ha megfelelő figyelmet szentelnek 
ezeknek – több esetben így van –, akkor a becsatornázható nemzeti és nemzetközi források 
elérik-e majd az egyének, a helyi közösségek szintjét? Megtörténik-e a fejlesztések össztár-
sadalmi validálása azáltal, hogy a helyi szintek életszínvonala, életkörülményei és jövőbeni 
lehetőségei javulnak, erősödnek? Mindezekhez a helyi, nemzeti szintek felett meghúzott 
regionális keretek milyen többletet, hozzáadott értéket képviselnek?

A gazdasági és politikai ambíciókban bővelkedő Kelet-afrikai Közösség az elmúlt bő 
évtizedet a közös piacot megalapozó mechanizmusok beindításának szentelte. 2004-től  
vámuniót intézményesítettek, majd 2010. július elsejével vált hatályossá a Kelet-afrikai Kö-

30 Lásd Robinson 2017.
31 Mpangala 2000, 145.
32 Hettne 1998.
33 Chazan et al. 1999, 311.
34 Gilpin 2001, 358.
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zösség Közös Piacát létrehozó szerződés. E folyamatot igyekszik támogatni a Kelet-afrikai 
Központi Bank és a Kelet-afrikai Monetáris Intézet felállítása, amelyek mellett számos 
további integratív szervezet végez aktív tevékenységet regionális léptékben – közülük a tel-
jesség igénye nélkül megemlítendő a Kelet-afrikai Üzleti Tanács, a Kelet-afrikai Ifjúsági 
Tanács, a Kelet-afrikai Befektetéseket Ösztönző Hivatal, a Kelet-afrikai Kutatási Tanács, 
valamint a Kelet-afrikai Turisztikai Tanács.

A régiós szövetség Észak-Tanzániában, Arusha városában működő koordinációs köz-
pontja által közzétett adatok arról tanúskodnak, ahogyan Othieno is jelzi, hogy a „kelet-
afrikai integráció magas fokozaton pörög és egyértelműen biztos és stabil előrehaladást 
mutat.”35 Ha a szövetségen belüli kereskedelem volumenét nézzük, látjuk, hogy a 2005-ös  
1,85 milliárd USD-hez képest 2009-ben  3,5 milliárd USD-t regisztráltak, 2014-ben  pedig 
már 5,6 milliárd USD feletti adatot. A bővülő térségi fogyasztás biztos támogatást nyújt 
a piacok integrációjához, ami hosszú távon az „EAC négy alapvető szabadságának” (ha-
sonlóan az EU-hoz, az áruk, szolgáltatások, tőke és munkaerő szabad mozgásának) bizto-
sításához járulhat hozzá.

A regionális kereskedelmi egyezmények általában preferenciális megállapodásokat 
takarnak, amelyek éppen – többek között – az áruk kereskedelmét hivatottak előmozdítani 
(Preferential Trade Agreements). Az elmúlt bő 30 évben e preferenciális megállapodások, 
illetve általában a regionális integrációról született megegyezések eredményezték a regio-
nális gazdasági közösségek létjogosultságának felerősödését. A regionális integrációban 
részt vevő államok mára a REC-eken keresztül is stratégiai lehetőségeket látnak abban, hogy 
geopolitikai-geoökonómiai értelemben pozíciókat szerezzenek, és befolyásra tegyenek szert 
a globális térben. Az afrikai kontinensen mindezeken túl pedig, ahogyan De Melo és Tsikata 
jelzi, a REC-ek „továbbra is olyan összetartó erőt képviselnek, amely az afrikai egység 
tényleges létrejöttét szilárdítja tovább”.36 Nem csupán gazdasági előnyökre számíthatnak 
a regionalizációban érdekelt államok, sokkal inkább egy holisztikusabb megközelítésben 
biztonságot és politikai stabilitást építhetnek közösen. A regionális együttműködések hoz-
zájárulhatnak az abban érintett országok demokratikus fejlődéséhez, valamint a térségi 
humán biztonság szintjét emelhetik magasabbra.

Más regionális elképzelések hasonló dilemmái

Az EAC mellett tudunk további sikerekről is beszámolni, különösen a nyugat-afrikai és dél-
afrikai térségekben létrehozott REC-ek, például a Nyugat-afrikai Államok Gazdasági 
Közössége (Economic Community of West African States, ECOWAS), illetve a Dél-afrikai 
Fejlesztési Közösség (Southern African Development Community, SADC) kapcsán. A sikerre 
vihető regionális együttműködés mellett kardoskodók táborában találhatunk meglehetősen 
extrém nézeteket valló véleményeket is. Gakwandi – miközben arra tett kísérletet, hogy a to-
tális afrikai egységesülés és a kis volumenű regionális integrálódás közötti köztes pozíciót 
fogalmazza meg – azt javasolta, hogy az akkor még 53 afrikai államot 7 újonnan kialakított 

35 Othineo 2011.
36 De Melo – Tsikata 2014, 4.
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országba tömörítsék.37 Az általa vázolt új formációk elsősorban a nagyobb kulturális ha-
tárokat, illetve a klimatikus zónákat figyelembe véve lettek volna kialakítva a következő 
elnevezésekkel (délről északra haladva): Mozambia, Szuahéli Köztársaság, Eritónia, Kö-
zép-Afrika, Szenegambia, Szahara Köztársaság és Madagaszkár. Szerinte, és ezt az érvet 
többek között Mpangala is támogatja, miközben ezek az új államformációk véget vetnének 
az eddigi határmenti konfliktusoknak, a menekültkérdésnek, az interetnikus feszültségek-
nek, aközben pozitív megítélést vívnának ki a globális közösség további szereplőitől. Peter 
Ekeh ugyanakkor a bevezetőben említett gyarmati szuperstruktúrák miatt úgy véli, hogy 
nem lehet olyan visszarendeződések fikciójában élni, mint ez a hét „ország”, amire még 
az Afrikai Egységszervezet 1964-es  2. csúcstalálkozóján kimondott uti possidetis elv is 
ráerősít.38 Az elv szerint az államhatárok sérthetetlenségéről úgy kell gondolkodni, hogy 
területi (államhatár-) változások esetén figyelembe kell venni a korábbi jogi helyzetet, így 
tehát az afrikai régiókban a gyarmatosítók által meghúzott, az etnikai viszonyokat figye-
lembe nem vevő határok megváltoztatását nem eszközölhetik az egyes államok, mert túl 
nagy a veszélye a véres konfliktusok kirobbanásának. Épp ezt az elvet írta felül Dél-Szudán 
szecessziója, ami rögtön a már említett szudáni konfiktus továbbélését vonta magával.

A regionalizációs törekvések az afrikai kontinens valamennyi REC-e tekintetében ha-
sonló dilemmákat igazolnak, jelesül egyfelől gazdasági – különösen kereskedelmi – és po-
litikai együttműködési sikereket, másfelől komoly infrastrukturális elmaradottságokat, 
figyelemre méltó bevételkülönbségeket, valamint jelentős biztonsági kihívásokat, fenye-
getettségeket. Joseph szerint az afrikai demokratikus átalakulások egyfajta háromszögletű 
erőtérben zajlanak: a rezsim, a belpolitikai ellenfelek és a külső szereplők triangulumában.39 
Amire az afrikai országoknak leginkább szükségük van a globális hatások reális értelme-
zése és pozitív értelemben vett kihasználási gyakorlatának elsajátítása mellett, az „annak 
a vezetői rétegnek a felemelkedése, amely eltökélt olyan politikák megalkotásában és vég-
rehajtásában, amelyek a növekedést erősítik, a demokráciát mélyítik és az állampolgári 
biztonságot kiterjesztik”.40

A regionális együttműködésekben való jelenlét és részvétel az afrikai államok hosszú 
távú érdekével találkoznak. Ahogyan például Tétényi András jelzi doktori disszertációjá-
ban, a Dél-afrikai Köztársaság (DAK) „mint regionális hegemón” kapcsán: „a kormányzat 
felismerte, hogy a Dél-afrikai Köztársaság gazdasága lehetetlen feladat elé állítaná magát, 
ha az ország elzárkóznék a szomszédaitól. Szintén veszélyes lenne, hogyha a [DAK] el-
nyomná a régiós országokat gazdasági értelemben, mert ennek egyenes ágú következménye 
lenne, hogy a gazdaságuk nem fejlődnék, csökkenne a potenciáljuk a dél-afrikai termékek 
vásárlására, valamint növekedne a munkanélküliség, aminek következtében megnövekedne 
a migráció a [DAK] irányába.”41 Mindezek miatt is mind az SADC-ben, mind a SACU-ban, 
azaz a Dél-afrikai Vámunióban a Dél-afrikai Köztársaság együttműködéseket szorgalmazó 
és felvállaló szerepvállalása világos politikai döntés.

37 Gakwandi 1996.
38 Ekeh 1995.
39 Joseph 1997; Joseph 2014.
40 Joseph 2014, 73.
41 Tétényi 2014, 67.
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Az összekapcsoltság kérdése

Térségi vagy térségeket átívelő integrációk, együttműködések alapvető feltétele az össze-
kapcsoltság, amely „a világgazdaság egyik központi hajtóereje”.42 Azok a térségek, amelyek 
nincsenek (megfelelően) bekapcsolva a globális hálóba és folyamatokba, vagy másképp 
fogalmazva, amelyek nem rendelkeznek kellő mértékű és kiterjedésű konnektivitással, 
nem lehetnek képesek a hosszú távú fejlődésre. „A Világbank szerint az infrastruktúra 
az a »hiányzó láncszem«, amellyel elérhetők lennének a millenniumi fejlesztési célok sze-
génységgel, egészséggel, oktatással és egyéb területekkel kapcsolatos célkitűzései. Az inf-
rastruktúra formálisan felkerült a […] 2015-ben  ratifikált Fenntartható Fejlesztési Célok 
listájára.”43 Ráadásul az összekapcsoltság kérdése a ma globális világában a klasszikus 
geopolitikai gondolkodás háromdimenziós térszerkezetéhez képest (amely a szárazföldi, 
tengeri és légtérben értelmezhető összeköttetéseket vizsgálta) ötdimenziós térben nyer 
értelmet. „A hagyományosnak tekinthető hármas megközelítés az űrtér, avagy világűr 
(Aerospace), valamint a szélesebb értelemben vett információs szféra (Infosphere) részét 
képező cybertér jelenségével bővült.”44

Erdősi Ferenc a globális távközlési-infokommunikációs térben Afrika helyéről, szere-
péről és lehetőségeiről írt tanulmányaiban rámutat arra,45 hogy még mindig nem elég erősek 
az egyes afrikai országokon, térségeken belüli, tehát regionális léptékben vett gazdasági 
együttműködések, és valójában „az egész kontinens interakció-rendszere (még mindig) 
erősen kifelé orientált.”46 A konnektivitás tekintetében egyáltalán nem mindegy, hogy 
például a fénykábel-összeköttetések intenzitása hogyan éri el Afrika egyes részeit, illetve 
ezen összekapcsoltsági kapacitások milyen léptékben fejlődnek Afrika-szerte. Egy-egy új 
csomópont (hub) kialakítása már nem csupán egy állam feladata, felelőssége, ez is sokkal 
inkább regionális stratégiai ügy, hiszen többek között a hosszú távú üzemeltetés és a fejlesz-
tések komoly forrásokat igényelnek. „Más világrészekhez képest Afrika megkésetten, csak 
korunkban jutott hozzá a valamennyi partját kísérő, gyorsan növekvő kapacitású és minden 
parti országot elérő tenger alatti kábelrendszerekhez, melyek a csatlakozó szárazföldi kábe-
lekkel együtt lehetőséget teremtettek a belső országok interkontinentális és intrakontinentális 
viszonylatú távközlési kiszolgálására.”47 Ez elengedhetetlen mindenféle további összekap-
csolt tevékenység szempontjából, így lényegi kérdés minden regionális integráció számára.

Záró gondolatok

Az előbbi gondolati blokkban jelzett konnektivitás arra világít rá, hogy az integráció további 
sikeres lépéseihez kiterjedtebb és korszerű infrastruktúrára van szükség szerte az afrikai 
kontinensen. Így nem csoda, hogy például a Kelet-afrikai Közösség döntéshozó szervei 
a 2011 és 2016 között definiált 4. EAC Fejlesztési Stratégiában a vasút- és közúthálózatok 

42 Khanna 2016, 32.
43 Khanna 2016, 34–35.
44 Szilágyi 2013, 125.
45 Erdősi 2012a; Erdősi 2012b.
46 Erdősi 2012a, 27.
47 Erdősi 2012a, 42.
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fejlesztésére, az infokommunikációs rendszerek fejlesztésére, továbbá a megbízható energia-
ellátásra fektették a régiós hangsúlyt. A térségi szemlélet pedig nem csupán a közösséget 
alkotó akkori öt tagállamra koncentrált, hanem a tagok szomszédaival és a velük meglévő, 
fejleszthető kapcsolatokkal is számolt. Ha Tanzániát vesszük példaként, a mai napig jelen-
tős feladatot jelent számára a Malawival rendezendő határvita, amely a legutóbbi időkben 
egyre feszültebb helyzetet eredményezett a két ország kapcsolatában. Ennek hátterében 
a Malawi-tó alatt felfedezett jelentős olajkincs áll, és főként annak kitermelési joga, illetve 
az, hogy kit illet majd a bevétel azáltal, hogy kinek a területén fekszik a készlet. A térségi 
együttműködések sorát azonban inkább erősítheti többek között az a 2012 februárjában 
aláírt háromoldalú egyezmény, amely tanzániai, mozambiki és dél-afrikai erőket mozgó-
sított a tengeri hajózás biztonságának védelme és a kalózkodás visszaszorítása érdekében 
a kelet- és dél-afrikai vizek mentén. A befektetések ösztönzését is elősegítendő, az Eu-
rópai Unióval kötött partnerségi megállapodás (EPA) jegyében a Kelet-afrikai Közösség 
pedig egy háromoldalú makrotérségi együttműködési keretet is meghúzott maga körül. 
Az EAC–COMESA48–SADC háromoldalú kezdeményezés egy nagy szabadkereskedelmi 
övezet formáját öltve kínál lehetőséget az EAC továbberősödéséhez.

A kelet-afrikai térségben az EAC fejlesztési stratégiája meghatározó elszántságot mutat 
a tagállamok oldaláról: a Közösség következő fázisaként megjelölt 2011–2020 közötti idő-
szakban nem kevesebbet bocsát előre megvalósítandó célokként, mint például a monetáris 
unió létrehozását, amely egy politikai föderáció gondolatát támogathatja meg hosszú távon; 
továbbá az iparosítás, a mezőgazdasági fejlesztések és az élelmiszer-biztonság területein 
végigvihető fejlesztések megvalósulását. Az EAC államfői által osztott eltökéltség a föde-
ratív együttműködésről legalábbis tiszteletre méltónak értékelhető. Ahhoz azonban, hogy 
a hangzatos elhatározás valóra válhasson, az egyes államok nemzeti érdekeit nem olyan 
egyszerű félretenni – hozzátéve, ez nem kelet-afrikai sajátosság, hanem a kontinens és tá-
gabban értelmezve a globális világ más térségeiben ugyanúgy vitatott téma. A Kelet-afrikai 
Közösséget és más afrikai regionális együttműködéseket alkotó államoknak legelőször is 
meg kell birkózniuk a globális stresszhatásokkal egyrészt annak érdekében, hogy önmaguk 
képesek legyenek állampolgáraik számára jobb, élhetőbb, megtartóbb és fenntarthatóbb éle-
tet biztosítani, másrészt a közösségi lét és együttműködési kultúra kiépítése végett, amely 
elősegítheti a nemzeti és nemzet alatti szinteken egy magasabb életminőség kialakulását, 
helyzetbe hozva és versenyben tartva a térséget a globális gazdaságban. A térségi együtt-
működés keretében a közösség tagjai képesek lehetnek vagy képessé válhatnak önmaguk 
megújítására, a világgazdaságban és a nemzetközi közösségben új pozicionálásuk megva-
lósítására. E szempontot kritikusan figyelembe véve az egyensúly kialakítása és fenntartása 
a tagok közötti interakciókban mindvégig fontos lesz. Az ambiciózus, egyben realisztikus 
tervezés képes lehet pályán tartani a regionális integrációt, és így akár több afrikai REC 
valóban Afrika sikersztorija lehet.

A regionalizációs törekvések a demokratikus nyitások és politikai reformok szélesebb 
körben végbemenő folyamatait egyfelől erősíthetik, másfelől éppen elvárják azokat, tehát 
szimbiotikus kapcsolatot írhatunk le a demokratizáció és a regionalizáció között. E reformok 
új (állam)polgárság kialakulását eredményezik, „amelyik se nem kizárólag etnikai alapon 
határozza meg önmagát, se nem monolitikusan nemzeti, továbbá inkább aktív, mint passzív 

48 Kelet- és Dél-afrikai Közös Piac (Common Market for Eastern and Southern Africa).
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részese a változásnak. […] e réteg gyorsan szerez magabiztosságot ahhoz, hogy tiltakozzon 
a számára nem tetsző politikai hatalommal szemben”.49

Az afrikai felemelkedés és stabilan elképzelt fejlődés táplálásához legalább három 
nagyobb tételt érdemes meghatároznunk: 1. a természeti erőforrások, nyersanyagok meg-
felelő kiaknázását; 2. a humán erőforrás, oktatás és képzés, illetve a kutatási kapacitások 
fejlesztését; 3. az új önbizalommal felvértezett, hosszú távon értelmet nyerő stratégiai 
gondolkodás igényének kialakítását. Ezek közül mind elsősorban az adott ország nemzet-
gazdasági érdeke alá van rendelve, de már figyelembe veszik a regionális szintű együtt-
működés érdekrendszerét is. Afrikának szüksége van a stratégiákban gondolkodó, a helyi 
erőforrásokat ismerő és azokra építő, a helyi igényeket kielégíteni igyekvő kormányzás-
ra,50 továbbá az ezeket még inkább helyzetbe hozni képes regionális együttműködésekre. 
Az 1990-es  évek politikai rendszerváltásai – minden kontrasztjukkal és általában összetett 
képletükkel, amelyekkel kapcsolatban a fejezetben számos példát bemutattunk – az afrikai 
kontextusban feltámasztották a politikai értelemben vett szabadságot, amely egy afrikai 
középosztály (middle class) megjelenését is előmozdította. Ugyan még mindig viszonylag 
vékony és gyenge ez a középréteg, de szerepe és befolyása egyre nő. Tagjai inkább több, 
mint kevesebb demokráciát akarnak, és a jog uralmát, annak tiszteletben tartását. Emel-
lett kiszámítható(bb) gazdasági környezetet, illetve általánosan vett biztonságot várnak 
el a mindenkori hatalomtól. Nagyon valószínű, hogy e belső erők fokozatosan veszik át 
a demokrácia őreinek szerepkörét, amelyet addig a nyugati/északi donorok – külső sze-
replők – tulajdonítottak maguknak. A további afrikai helyi politikai változások és az ezek 
eredményeként regisztrálható fejlődés minden bizonnyal a 21. század első negyedének 
meghatározó vizsgálódási területét jelölik ki számunkra.
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Tarrósy István

Afrikai migráció:  
tények, trendek és a globális diskurzusból  
hiányzó dimenziók integrálásának igénye

Absztrakt

A fejezet az afrikai migráció néhány fontos történeti dimenziójának felvázolását követően 
a kortárs történések és trendek bemutatását vállalja. Hangsúly helyeződik az intrakontinen-
tális afrikai migráció elemzésére, egyúttal pedig az interkontinentális mozgások egymásba 
kapcsolódó kérdéseinek mértéktartó interpretálására. Külön figyelmet szentelünk az afrikai 
diaszpórának, aláhúzva, hogy a nemzetközi szakirodalomban eleddig a posztszovjet térség-
ben élő afrikai közösségekről vajmi keveset olvashattunk. A szerző éppen ezért kimondottan 
lényegesnek tartja a globális afrikai diaszpóra e csoportjainak kutatását.

Kulcsszavak: afrikai népmozgások, intrakontinentális migráció, a duális munkaerőpiac 
elmélete, diaszpóra, posztszovjet térség, Ázsia

Abstract

After summarizing some of the major historical dimensions of African migrations, the 
chapter offers an introduction to current events and trends connected with the migrations 
of Africans. Emphasis is laid on the analysis of intracontinental migration, while many 
interconnected questions of intercontinental African migration is also interpreted in 
a moderate manner. We pay accentuated attention to the African diaspora, underscoring 
the fact that scientific literature owes a great deal to describing the African communities 
living in post-Soviet countries. The author, therefore, deems it particularly important to 
research on such communities of the global African diaspora.

Keywords: African migrations, intracontinental migration, dual labour market theory, 
diaspora, post-Soviet space, Asia
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Bevezető gondolatok, a fejezet központi célkitűzése

Az afrikai migráció mintázatainak és jellemzőinek változását egyfelől a globalizációs ha-
tások, másfelől a helyi, térségi állapotok is befolyásolják. A 21. század első felében szinte 
minden várakozás az afrikai migrációs jelenségek és aktivitások fokozódását vetíti előre. 
Lényeges azonban higgadtnak és pontosnak maradni mindvégig az e jelenségekkel kap-
csolatos jóslásokat, de még inkább azok interpretációit illetően. A 2010-es  évek második 
felére számos – elsősorban – európai országból fokozott figyelem irányul a mediterrán 
térségben megnövekedett migrációs mozgásokra, különösen az állandósulni látszó mene-
kültügyi válság kapcsán megfogalmazódó biztonsági kihívásokra. Úgy tűnik, a nemzetközi 
migráció e térséget hatványozottan érintő tendenciái az európai kormányok zömét főként 
és többnyire biztonságpolitikai válaszok megadására késztetik. A migrációs folyamatok 
azonban általában lényegesen többről szólnak, mint a klasszikus értelemben vett biztonsági 
kérdések és az azokra adható szigorú (rend)védelmi intézkedések és fellépések sora. Maga 
a biztonság fogalma is ma már jóval összetettebb, mint csupán a katonai és védelmi erők 
által képviselt hagyományos megközelítések (lásd humán biztonság), ezáltal sok különféle 
hozzáállás és tudás együttes meglétét igényli a megfelelő válaszok és megoldások meg-
fogalmazása az érintett szereplők – így maga az állam – oldalán. Ahhoz, hogy ne essünk 
a biztonságiasítás csapdájába, az afrikai migrációt illetően is fontos világosan, egyúttal 
pontosan érvelnünk – mindez pedig a tudományos alapokon nyugvó, interdiszciplináris 
megközelítésű értelmezések közreadását szorgalmazza. E fejezet központi célkitűzése az, 
hogy segítse az afrikai migrációról folytatott korrekt és értelmes diskurzus kialakulását 
Magyarországon, valamint az érdemi vitához tényeken, felmérések és terepkutatások 
adatain nyugvó gondolatmeneteket prezentáljon a széles értelemben vett olvasóközönség 
számára, egyúttal további kutatásokat indukáljon a felsőoktatási intézmények és kutató-
intézetek berkein belül.

Afrikai migráció: történeti dimenziók

Az afrikai emberek vándorlása sem új keletű, hiszen a kelet-afrikai térségben – közelebbről 
a tanzániai Olduvai-hasadékban – az 1950-es  években megtalált őskori leletek az embe-
riség legősibb kultúrájára derítettek fényt, amelyhez szorosan kapcsolódott a vándorlás 
életformája.1 A Kr. e. első évezredtől folyamatosan vált a Nagy-hasadékvölgy a vándorló 
népek fő közlekedési útvonalává, amelyen keresztül először a mai Dél-Etiópiából kusita 
nyelvet beszélők, később dél-nigériai és kameruni népcsoportok jutottak el a mai Tanzánia 
kontinentális területeire. A kontinens népcsoportjainak egy meghatározó része – azáltal, 
hogy félnomád életmódot folytat(ott) – évszázadok óta járja a kiterjedt térségeket, az esetek 
többségében megfelelő legelőt biztosítva állataik számára.

Az egyik legnagyobb volumenű és legmeghatározóbb afrikai népmozgás történelmi 
léptékben bizonnyal az úgynevezett bantu expanzió volt, amely nagyjából 5000 évvel 
ezelőtt indult meg, és a nyugat-afrikai népek déli – illetve keleti – irányú kiáramlását 
eredményezte. Ez az expanzió „elsősorban a kontinens keleti felén volt sikeres. A nyu-

1 Szentes 1963, 22.
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gati oldalon a bantuk csupán annyit tehettek, hogy ezen az új határvidéken, amely egyre 
barátságtalanabb lett, ahogy délebbre nyomultak a Namib- és a Kalahári sivatag felé, 
továbbfejlesztették a Szudánból magukkal hozott kulturális örökséget. Keleten viszont 
egy sor új hatás érte a bantukat”.2

Az afrikai vándorok száma különböző történelmi időszakokban egyenlőtlen mértékben 
változott. A migráció egyik kényszerű, egyben tragikus formájának tekinthető rabszolga-
kereskedelem már az ókorban is bőségesen juttatott afrikai rabszolgákat különböző ember-
piacokra. A 16. századtól Afrika népei az atlanti-óceáni nagy triangulum beindításával 
sokmilliós veszteségeket szenvedtek el. Bár a számok az évtizedek során nagy szórást 
mutattak, és az elérhető adatok részletessége is meglehetősen vegyes képet mutat, mégis, 
a rabszolga-kereskedelem „fénykorában”, a 18. században éves szinten tízezres nagyság-
rendet jelentett.3 1518 és 1850 között összességében nagyjából 11 millió afrikait hurcoltak 
el rabszolgaként a tengerentúlra és (kisebb mértékben) Európába. Ma a világ legnépesebb 
afrikai diaszpórái Brazíliában (85 millió fő fekete-afrikai vagy multietnikus fekete-afrikai 
származású él a több mint 200 milliós országban), az USA-ban  (38 millió fő), Kolumbiában 
és Haitin (9-9 millió fő), Franciaországban (több mint 4 millió fő, fekete-afrikai és észak-
afrikai együttesen), az Egyesült Királyságban (2 millió fő), illetve Olaszországban (több 
mint 1 millió fő) találhatók.4

Az 1960-as  és 1970-es  években függetlenségüket a volt gyarmati hatalmaktól elnyerő 
új afrikai államok lakóinak egy másik jelentős része hullámokban indult meg a volt gyar-
matosító nyugat-európai országok felé, majd talált munkát és telepedett le a választott új 
hazában. E vándorok azon része, amelyik nem tudott munkavállalóvá válni, menekültként 
mozgott vagy azzá vált. A gyarmati időszak évtizedeiben mind a rurális területek között, 
a rurális területeken belül, mind a vidéki-városi relációkban a migráció elsősorban a férfiak 
vándorlását jelentette, többnyire szezonális munkavállalások formájában. A posztkoloniá-
lis időszak mozgásai viszont egyértelműen főként az urbánus központok felé irányultak.5 
Ahogyan Myers jelzi: „A gyarmatosító hatalmak a kontinens legnagyobb részén igyekez-
tek korlátozni a vidékről a városokba tartó migrációt, vagy teljesen megfosztották az af-
rikaiakat a városokban lakás jogától. […] A költözési korlátozásokat a gyarmati időszak 
végén szüntették meg, ami a nagyvárosi lakosság óriási növekedését okozta a függetlenség 
első évtizedeiben.”6 A – vélt és valós – városi lehetőségeken túlmenően sokáig a gyarmati 
időszak egyik öröksége is szerepet játszott a mozgásokban, ugyanis a városok felé irányu-
ló migrációt „a falusi földhiány, az állatállomány hiánya, az »involúció«, a szegénység 
és a munkanélküliség [is] gerjesztette”, kialakítva a falusi szegényekből városi szegényekké 
transzformálódott kategóriát.7

Pásztor Szabolcs megjegyzi, hogy a kontinensen belüli „népmozgással voltaképpen 
a vidéki termelők és a városi piacok kapcsolódnak össze. […] A migrációs áramlások által 
összekötött fejlődő vidéki és városi kapcsolatok [pedig] fontos szerepet játszanak a haza-
utalások növekedésében, valamint javulnak és egyre kiforrottabbak lesznek azon  közösségi 

2 Fage–Tordoff 2004, 32.
3 Lásd további részletek miatt: Búr–Tarrósy 2012, 100.
4 Adatok forrása: Tarrósy 2016a, 234.
5 Kane–Leedy 2013, 2.
6 Myers 2011, 83–84.
7 Myers 2011, 84.
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kezdeményezések, amelyek az infrastruktúra fejlesztését célozzák meg.”8 A posztkoloniális 
migráció antropológiai tanulmányozása során a vidéki-városi választóvonal kapcsán az adap-
tációs folyamatokról, illetve a helyi kultúra városi kontextusban történő újrateremtéséről 
lehetett sokat olvasni.9 Idővel az úgynevezett duális rendszer elmélete rajzolódott ki, amelyben 
oda-vissza ható kapcsolatok épültek ki az otthon maradottak és az elvándoroltak között.10 
A városból történt hazautalások, illetve a városiak otthonainak megnyitása a vidékről érke-
ző vendégek számára egyaránt a lokalitás újraértelmezését, a transzlokalitás megjelenését 
eredményezték. E transzlokalitás jegyében nyert teret a város és városiasság, valamint a falu 
és a vidékiség változásainak, változó értelmezéseinek diskurzusa. Ma már nem olyan egy-
értelmű az a hagyományos asszociáció, amely a várost a modernitással és fejlődéssel, a falut 
pedig a tradícióval és az alulfejlettséggel kapcsolja össze.11 Mindez főként annak köszön-
hető, hogy az emberek állandósult mozgása – természetesen e vidéki-városi kontextusban 
is – a képek, képzetek, gondolatok, áruk és értékek tekintetében a múltban határozottabban 
meghúzott határvonalakat elmosódottabbá tette. Ma az afrikai városi fejlődés sokszínűségét 
szemlélve mondhatjuk azt, hogy a dinamikus és egymást átfedő kapcsolódások, helyhez 
tartozások, privilégiumok, értelmezések váltak normává.12 Mindezek összetettségét szük-
séges látnunk az afrikai migráció kortárs jelenségeinek helyes értelmezéséhez.

Afrikai migráció: kortárs trajektóriák és trendek

A posztkoloniális időszak afrikai migrációja leginkább intrakontinentálisként jellemezhető. 
Mérvadó kutatások támasztják alá azt a kijelentést, miszerint Afrika rendelkezik a leg-
alacsonyabb interkontinentális rátával az összes földrész közül.13 A nemzetközi vándorlás-
ban – a közhiedelemmel és közvélekedéssel ellentétben – Afrika nem vesz részt kiemelkedő 
módon. Az ENSZ 2013-as  adatai szerint a Föld akkori 232 millió vándorának 8%-a  volt 
afrikai – szemben Ázsia 30, Európa 31, Észak-Amerika 23%-os  részesedésével.14 Az In-
ternational Migration Report 2015-ben  összesen 244 millió fő mozgását jelezte, amelyből 
8,6% zajlott Afrikában. Azzal együtt pedig, hogy a világ több mint 65 millió, otthonát 
kényszeredetten elhagyó személyének 30%-a  afrikai,15 fontos aláhúznunk, hogy nagy 
többségüknek nem konfliktus miatt kellett útnak indulnia. A kényszerítő okok, azaz taszító 
(push) tényezők között találjuk a tiszta ivóvíz hiányát, az ökológiai katasztrófákat is; olyan 
helyzeteket, amikor az adott helyen élők lakókörnyezetében történnek afféle változások, 
amelyek azok – időszakos vagy végleges – elhagyását eredményezik. Ha a számok mögé 
nézünk, azaz felidézzük, hogy napjainkban bőven 1 milliárd fő felett van azok száma, akik 
nem jutnak „rendszeresen elegendő és tiszta ivóvízhez”, a borúlátó forgatókönyvek szerint 

8 Pásztor 2017, 46.
9 Lásd például Mayer 1961.
10 Lásd Gugler 1971.
11 Kane–Leedy 2013, 7.
12 Landau 2013, 93.
13 Ilyen például Castles – De Haas – Miller 2014.
14 UN Population Division 2013.
15 Adat forrása: UNHCR 2017.
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„2025-re  az emberiség 66%-ának  nem lesz elegendő és fogyasztásra alkalmas ivóvize”.16 
Az afrikai környezeti degradáció fokozódása, a kontinensen bekövetkező ökológiai prob-
lémák (így például az elsivatagosodás) kiterjedése az új típusú, a nemzetközi konvenciók 
által nem elfogadott kategóriának titulált klímavándorok számát növelik. Ahogyan Glied 
Viktor és Bumberák Maja hangsúlyozza: „[a]z afrikai kontinenst különösen érzékenyen 
érinti a klímaváltozás, a száz legsérülékenyebb ország több mint fele Afrikában található. 
[…] Afrika kormányainak többsége [azonban] nincs felkészülve a természeti csapások elleni 
védekezésre.”17 További környezeti katasztrófák miatt nagyon valószínű, hogy az egy adott, 
már ilyen katasztrófák által sújtott területeken lakók „a végleges elköltözés/elvándorlás mellett 
döntenek, ez pedig [további] több százezer ember kényszerű migrációját fogja jelenteni”.18

Ami a kontinensen belüli vándorlásokat illeti, 1989-et követően – amikor is a kontinens 
több országában olyan politikai változások indultak meg, amelyek következtében demok-
ratikus/abb átalakulásokra került sor19 – új migrációs desztinációk kerültek fel a vándorok 
térképére. A Dél-afrikai Köztársaság, Botswana, illetve a 2010-es  évek elején az észak-afrikai 
régióban végigsöprő arab tavaszig Líbia újfent migrációs pólussá vált az afrikai migráció 
folyamatában. Az észak-afrikai államok sokáig stabil migrációs célpontként funkcionál-
tak. Máig nyugat-afrikaiak zöme hoz meg olyan migrációs döntéseket, amelyek értelmében 
észak-afrikai városokat vesznek célba, ahol a vándorok igyekeznek munkát találni, vagy 
tanulmányi célú migránsként a térség szakképzési, de még inkább felsőoktatási intézményei-
be beiratkozni. Köztük persze megtaláljuk azokat is, akik valójában Európába szeretnének 
jutni, de ha ez nem sikerül nekik, a második legjobb választássá úgymond az észak-afrikai 
térségben maradás válik, semmint a visszatérés az akár instabilabb, gazdaságilag gyengébb 
és kevesebb lehetőséget kínáló otthonaikba. A kontinensen végbemenő mozgások útvonalai 
kapcsán érdemes megemlítenünk a volt transzszaharai karavánútvonalakat, amelyek a jelen-
kori vándorlások miatt ismét felértékelődnek, ezáltal több sivatagi oázis és kereskedelmi 
csomópont kerül a vándorok látóterébe. Mára ezek a sivatagi városok és oázisok jelentős 
létszámú szubszaharai populációval rendelkeznek.20 Az egyes térségeken belül kiemelkednek 
bizonyos államok és városok, amelyek migrációs pólusokká váltak az elmúlt bő 20 évben. 
Ilyen például a Kongói Demokratikus Köztársaság Katanga tartománya, ahová masszív 
nyugat-afrikai migránsközösség telepedett be, vagy Dzsibuti, Uganda, Kenya és Szudán, 
amelyek szintén mérvadó bevándorlópopulációval rendelkeznek.

A globális média olyan képeket közvetít felénk, amelyek csupán egy-egy szeletét/
pillanatát mutatják meg a migrációs-menekültügyi állapotoknak – ilyen a mindenki által 
ismert vízbe fulladt és tengerpartra vetett kisfiú holtteste vagy a túltömött lélekvesztőkön 
utazó (közülük sok a vízbe fúló) fekete-afrikaiak látványa vagy éppen az észak-afrikai spa-
nyol exklávék, Ceuta és Melilla sok méter magas, duplasoros kerítésén átmászni igyekvők 
sokasága. A média – és több kormány – arról beszél, hogy az Európa irányába tartó afri-
kai migráció valójában egy olyan exodus, amely a szegénység és a háborúk elől menekülő 
elgyötört emberek egyre erősödő népvándorlása. Ez minden bizonnyal egy apokalipszist 

16 Glied 2009, 41.
17 Glied–Bumberák 2011, 16–20.
18 Glied–Bumberák 2011, 21.
19 Erről lásd a kötetben a szerző által jegyzett másik fejezetet, amely a demokratizálódást és a regionalizációt 

elemzi a szubszaharai Afrikában.
20 Castles – De Haas – Miller 2014, 186.
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vizionál a szemünk előtt, ami téves feltételezéseken, részinformációkon alapul, és további 
téves következtetésekre késztet. Valójában mítosznak mondhatjuk azt, hogy az afrikai mig-
ráció többnyire irreguláris csatornákon és módokon történik, ugyanis egyrészt az afrikai 
migránsok nagy többsége rendelkezik okmányokkal, tehát jogi szempontból legális módon 
igyekszik Európába jutni; másrészt azok, akik az irreguláris kategóriába esnek, általában 
legális úton jutottak Európába, de tovább maradtak, miután lejárt a vízumuk/tartózkodási 
engedélyük, és ezáltal átkerültek az illegális kategóriába.21 Természetesen tudnunk kell 
azt is, hogy az elmúlt években felerősödtek az irreguláris és illegális mozgások, amelyek 
kapcsán a legnagyobb problémát az embercsempészet és az azzal összefonódó emberke-
reskedelem jelenti. Ez utóbbi ellen vitathatatlan módon koncentrált és sokkal határozottabb 
kormányközi, globális összefogásra van szükség. Miközben ismét először a kemény erővel 
történő, láthatóan elsősorban biztonságpolitikai fellépés igénye tűnik a legkézenfekvőbbnek 
és legkívánatosabbnak, arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy e dominánssá vált diskur-
zus nem veszi elégségesen figyelembe azt a strukturális igényt, amely az olcsó bevándorló 
munkaerő sok esetben informális szektorokba történő bevonzására koncentrál. A duális 
vagy szegmentált munkaerőpiac elmélete például a nemzetközi migrációt össztársadalmi 
kontextusban vizsgálja – helyesen. E megközelítés szerint a „modern ipari államok gaz-
dasága eleve meghatározott szintű bevándorlásra rendezkedett be. Bizonyos szektorokban 
a bevándorlók munkájára erős és folyamatos kereslet van. A fejlett országok jellemzően 
kettős (duális) munkaerőpiaccal rendelkeznek”.22 „Az elmélet primernek tekinti a fejlett 
ipari államok hazai munkaerő számára nyitott, viszonylag magas jövedelmet kínáló legá-
lis munkaerőpiacát, míg szekundernek ezen országok szintén legális, de alacsony státusú 
feladatokat, alacsony társadalmi presztízst, rossz munkakörülményeket, alacsony béreket 
kínáló instabil munkapiacát.”23 A bevándorlók a másodlagos munkaerőpiacon elégítik ki 
a munkaadói keresletet, az esetek többségében átmeneti szerepek felvállalásával.

Az Európába irányuló afrikai migrációhoz is jelentős anyagi és egyéb erőforrásokat 
kell előteremtenie az adott vándornak. Ez a tény is azt támasztja alá, hogy az Európába 
bevándorolni szándékozó afrikaiak jelentős hányada nem a legszegényebb területekről, 
családokból indul el a hosszú útra. Az Afrikán kívüli célterületek köre bővülni látszik, 
ugyanis a tradicionálisnak mondható európai országokon kívül a gyorsan növekvő feltörek-
vő gazdaságok egyre népszerűbbek az afrikai fiatalok között. Törökország, Oroszország, 
India, Kína, Brazília, Argentína számos lehetőséget kínál az oktatási vagy éppen üzleti célú 
afrikai migráció számára. Világosan kirajzolódik tehát egy legújabb tendencia, amely a volt 
gyarmati mintázatokon túlmutat, és az afrikai migráció földrajzi szétterjedésére hívja fel 
a figyelmet. A kifelé irányuló mozgások legfontosabb célterületei között találjuk így Ázsi-
át, a Perzsa-öböl térségét és Észak-Amerikát.24 Az e térségekbe igyekvő fiatal afrikaiak egy 
fontos szegmense oktatási célú gazdasági migráns. Kína felsőoktatási intézményeiben évről 
évre több helyszínen és nagyobb létszámban találkozhatunk fekete-afrikai diákokkal, akik 
egy része a kínai állam által felajánlott ösztöndíjjal, másik része tandíjat fizető hallgató-
ként tanul. Miközben a kínai diploma megszerzéséért dolgoznak, természetesen elsajátítják 
a mandarin nyelvet, amellyel hazatérve versenyképes pozícióból indulnak a munkaerőpiacon. 

21 Castles – De Haas – Miller 2014, 188.
22 Hautzinger–Hegedűs–Klenner 2014, 29.
23 Póczik 2008, 70–71.
24 Flahaux – De Haas 2016, 22.
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Többek között „fordítókra és tolmácsokra egyre nagyobb a kereslet Afrika-szerte mind 
a kínai, mind az afrikai szereplők között, annak érdekében, hogy a vállalkozásaik sikere-
sek lehessenek, azokat professzionálisan lehessen a kínai–afrikai együttműködés reláció-
jában menedzselni,” vallja a kameruni Danielle Carole Tangmeu Kenmoe, a Csinhuában 
működő Zhejiang Normal University hallgatója.25 Amióta Kína 2000-ben  útjára indította 
a háromévenként megrendezésre kerülő Kína–Afrika Együttműködési Fórum elnevezésű 
csúcstalálkozót (angolul: Forum on China-Africa Cooperation, FOCAC), világos kormány-
zati szándék jut érvényre annak érdekében, hogy minél több afrikai diákot vonzzanak kínai 
egyetemekre. A kormány által biztosított ösztöndíjas helyek száma 2006-ban  2000 volt, 
2009-ben  már 4000, 2015-ben  pedig 6000. Az egyetemi tanulmányok mellett rövid, intenzív 
(tovább)képzésekre is folyamatosan érkeznek afrikai szakemberek – 2015-ben  már 30 ezer 
fő volt az erre megállapított keret. Az ösztöndíjasok számát azonban jóval meghaladják 
a tandíjat fizető afrikaiak. Kína – és mellette a többi, fent említett feltörekvő gazdaság 
is – erősödő mértékben válik vonzó tanulmányi értelemben vett migrációs desztinációvá, 
az oda érkező fiatalok úgy látják, hogy versenyképes diplomát, jól hasznosítható tapaszta-
latokat és fontos nyelvtudást szerezhetnek meg.26

Az oktatási és képzési programok vonatkozásában is biztatóan emelkedő számban látható 
az afrikai nők részesedése, aminek értelemszerűen a migrációs mintázatok (meg)változá-
sára is hatása van. Bár a nők még mindig alulreprezentáltak, látható egy felívelő tendencia 
az afrikai migráció feminizációja irányában. A nemzetközi migráció feminizációja amúgy 
globálisan értelmezhető trend, „amely az 1960-as  évek során vette kezdetét, amikor is a nők 
már nem a férjük vagy apjuk migrációs döntéseinek passzív végrehajtóiként, hanem önálló, 
elsősorban munkavállalási szándékkal jelentek meg a nemzetközi migrációs színtéren”.27 
Azzal pedig, hogy a nők (migráns) munkavállalókká váltak, a hagyományos családi viszo-
nyok és nemi szerepek átrendeződésére is sor került: számos esetben ugyanis azáltal, hogy 
az addig csupán az otthon melegéért, a család összetartásáért, a gyereknevelésért felelős 
lányok/asszonyok – már valamilyen oktatásban szerzett tudás, végzettség, tapasztalat birto-
kában – kaptak munkát és vándoroltak egy másik (általában szomszédos) országba, az otthon 
maradott férfiakra/családfőkre hárult az addig kizárólag nők által végzett munkák sokasága. 
„Nemcsak önmagában a női vándorlók száma, hanem a nőknek a migránsok összlétszámához 
viszonyított aránya is emelkedett, olyannyira, hogy napjainkban egyes területeken a női 
migránsok száma már meghaladja a férfiakét.”28 E területek között találjuk az egészség-
ügyet, azon belül is a kórházi nővérmunkát. Yeboah és Mambo munkája nyomán ismerjük 
az Egyesült Királyságban dolgozó zimbabwei nővérek esetét, amely az egyik legjobban 
dokumentált példát szolgáltatja témánk szempontjából.29 A volt gyarmati időszak egyik ha-
gyatéka a zimbabwei gyerekek számára az oktatási rendszer, ami azt eredményezi, hogy ha 
valaki nővérnek tanul, nővérképesítést szerez, könnyedén próbálhat szerencsét az Egyesült 
Királyságban, hiszen a diplomát gond nélkül elfogadják amiatt, hogy a zimbabwei rend-
szer valójában a brit rendszert képezi le. Ezen túlmenően, figyelembe véve a szigetországi 
egészségügyi szektorban felerősödött nővérhiányt, igény van jól  képzett nővérekre a világ 

25 Az interjút a szerző 2015 kora őszén a helyszínen rögzítette.
26 Lásd e témáról még bővebben: Tarrósy 2015, illetve Bothwell 2016.
27 Bagi 2016, 90.
28 Bagi 2016, 90.
29 Yeaboah–Mambo 2012.
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bármely pontjáról, különösen a valójában brit oktatást biztosító volt brit gyarmatokról – így 
Zimbabwéből is. Az Egyesült Királyságban dolgozó néhány ezer zimbabwei nővérre30 álta-
lánosan igaz, hogy középkorúak, általában férjezettek és legalább már egy-két gyermekük 
van. A teljes család migrációja első körben szinte elképzelhetetlen, marad a családegyesítés, 
amellyel bizonyos idő elteltével a brit jogszabályok mentén sokan élnek is. Akár egyedülál-
lóan, akár családdal történjen is az elvándorlás, az otthon maradtak rendszeres támogatása 
hagyományosan kötelező minden távolba szakadt afrikai számára. A Yeboah és Mambo 
által végzett kutatásban megszólalók is aláhúzták azt, hogy az általuk nővérként keresett 
pénz elég jó ahhoz, hogy „amikor hazaküldjük egy részét, otthon sokakat segítünk vele”.31 
E nővérek esetében is látható, hogy „a migránsok nem szakadnak el a szülőhazájuktól, 
[…] pénzügyi vonatkozásban is szervesen kötődnek az otthon maradt családtagokhoz. […] 
Az Afrikába hazautalt összegek 1990 és 2010 között megnégyszereződtek, és 2010-re  közel 
40 milliárd USD értéket értek el, ami az afrikai GDP 2,6%-a  [volt]. A közvetlen külföldi 
tőkebefektetések után a hazautalások jelentik a legnagyobb külföldről származó jövedelem-
áramlást az afrikai országok többségében.”32 E tény szintén felhívja a figyelmet az afrikai 
diaszpórák szerepére és jelentőségére, amivel a következőkben részletesen foglalkozunk. 
Persze meg kell jegyeznünk az elvándorlás másik, kevésbé pozitív aspektusát is, jelesül 
a veszteséget: a relatív értelemben vett kisszámú képzett munkaerő elhagyja szülőföldjét, 
ezáltal humánerőforrás-veszteséget, szellemikapacitás-veszteséget okozva, ami gazdasági 
értelemben is nehezen orvosolható kihívást eredményez.

Az afrikai diaszpóra jelentősége

A diaszpórák kialakulása és formálódása ugyan történelmi kérdés, de a globalizálódó világ 
egyik ma is zajló „kísérőjelensége, ami [többek között] lehetővé teszi a vállalatok terjesz-
kedését, a tőke és a képzett munkaerő határokon átívelő áramlását”.33 Az afrikai diaszpóra 
ugyan – ahogy a számok bizonyítják – kiterjedt, mégis eltörpül a kínai és az indiai diaszpóra 
volumene mellett. Az egyes kormányok diaszpórapolitikájának összhangban kell lennie vagy 
összhangba kell kerülnie a migrációt, illetve az integrációt célzó politikákkal. A kínaiak 
e tekintetben is legalább viszonyítási pontként definiálható példával álltak elő: ahogyan 
nőtt a kínai diaszpóra, egyúttal annak gazdasági és politikai jelentősége, úgy változott 
a kormányzat hozzáállása. A diaszpóra által képzett „haszon nem csupán a hazautalások 
összegének emelkedésében mutatható ki [az 1970-es  évek közepétől], de kereskedelmi 
és vendéglátóipari tevékenységében is felvázolható. [A kormányzat jól tudja], hogy a Kína 
számára hasznot hajtó [délkelet-ázsiai] szabadkereskedelmi övezet a kínai diaszpórák te-
vékenysége nélkül jóval nehezebben jöhetett volna létre.”34

Az afrikai migráció kapcsán is aláhúzandó az úgynevezett transznacionális fordulat 
jelentősége. A témát az 1990-es  évektől vizsgáló kutatások egyre inkább felismerték, hogy 

30 1998 és 2007 között 2566 ápolónővér vándorolt Zimbabwéből az Egyesült Királyságba a Nursing and Midwi-
fery Council (NMC) szerint.

31 Yeaboah–Mambo 2012, 156.
32 Pásztor 2017, 49.
33 Szalai 2016, 143.
34 Vörös 2016, 168–169.
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„a migránsoknak és családjaiknak egyre bővülő lehetősége van transznacionális életet foly-
tatni és a nemzeteken átívelő identitást felvenni. Ez összefügg azzal, hogy a fejlett technika 
lehetővé teszi a migránsok számára a származási közösségeikkel való kapcsolattartást (mobil)
telefonon, faxon, (műholdas) televízión és az interneten keresztül, valamint pénz hazautalá-
sát globális hivatalos és nem hivatalos bankrendszerek segítségével. [Mindez pedig] egyre 
inkább lehetővé teszi a migránsok és családjaik számára egy kettős lojalitás fenntartását.”35

A diaszpórák egyrészt tehát fejlesztési erőforrást képviselnek mind a származási or-
szágaik, mind a fogadó országaik számára, másrészt mint legitim aktorok vesznek részt 
a nemzetközi politikai döntéshozatalban. Többen láttatni kívánják a diaszpóratevékenységek 
azon, kevésbé „rózsaszín” oldalát, amely azokra a direkt vagy indirekt beavatkozásokra, 
szerepvállalásokra irányítja a reflektorfényt, amelyek háborúk, fegyveres konfliktusok 
kirobbanását, fenntartását eredményezik, pénzmosást támogatnak vagy egyéb illegális 
tevékenységeket folytatnak a nemzetközi rendszerben. Legkevésbé látszik azonban a diasz-
pórák azon, egyre határozottabb tevékenysége, amely a béke megteremtését és megtartását 
célozza. Liisa Laakso és kollégái kutatása ez utóbbi kapcsán az Afrikai Unió egyik fontos 
kijelentésével indítja az új diskurzust – e szerint az afrikai diaszpóra az afrikai kontinens öt, 
földrajzilag meghatározott régióját, az északi, keleti, nyugati, közép-afrikai és déli régiókat 
kiegészítő hatodik régiót adja. Figyelembe véve az afrikai állami sérülékenységek sokasá-
gát, a kormányzatok együttműködése a diaszpórákkal „a béketeremtésre és a fejlesztésre, 
nem az államépítésre irányul”.36 Azáltal, hogy „a fegyveres konfliktusok kisebb részben 
önálló erőként, nagyobb részben a mélyebb folyamatok tüneteiként jelentősen hozzájárul-
[hat]nak az afrikai migráció fokozódásához”,37 különösen lényeges valamennyi használható 
szereplő azon egyetlen platformra csábítása, amely a béke, a rend és a humán biztonság 
megteremtését igyekszik megvalósítani.

Az afrikai diaszpórák kapcsán ismét egyszerre két irányból érdemes közelítenünk 
a diaszpóra dinamikájának megértéséhez: intrakontinentálisan és interkontinentálisan. 
A szomáliai diaszpóra remek esettanulmányt szolgáltat mindezekhez, hiszen szomáli kö-
zösségekkel Afrikán belül ugyanúgy találkozunk, mint a kontinensen kívül, a világ számos 
országában (ez igaz természetesen még további afrikai népcsoportokra, kultúrákra). Afrikán 
belül sokezres szomáli diaszpórával rendelkezik Kenya, a Dél-afrikai Köztársaság, Egyiptom 
és Szudán, a kontinensen kívül főként a Perzsa-öböl térségében, Jemenben és az Egyesült 
Arab Emírségekben élnek nagy számban szomáliak, illetve Észak-Amerikában, az USA-ban  
és Kanadában. Európában leginkább az Egyesült Királyságban, Svédországban, Norvégiá-
ban, Hollandiában és Németországban, de még Dániában, Finnországban, Olaszországban, 
Svájcban és Ausztriában is több ezren élnek. A kis Mogadishuk jelenléte – nagyon hasonlóan 
a kis Olaszországokhoz és a Chinatownokhoz – leginkább a nagyvárosokra és az ott élő 
kiterjedtebb szomáli közösségekre igaz. Ilyen szomáli diaszpóranegyedek megtalálhatók 
Nairobiban és Johannesburgban is.38 Ezekben a városrészekben a transznacionalitás az egyik 
fő jellemvonás, hiszen az itt élő migránsok egyfelől integráns részei a befogadó nagyvá-
rosnak, másfelől saját otthoni kultúráikat (üzleti, politikai, szociális értelemben egyaránt) 
hozták magukkal és tartják életben e lokalitásban. Nairobi Eastleigh negyedét, amelyre 

35 De Haas 2012, 70.
36 Laakso–Hautaniemi 2014, 25.
37 Marsai 2016, 7.
38 Lásd a johannesburgi kis Mogadishu kapcsán: Philip 2016.
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ma a kis Mogadishu elnevezést illesztjük, éppen az ide betelepült szomáli diaszpóra kap-
csolta be a globális kereskedelem kontextusába. A globalizáció termékeinek legalja mind 
megtalálható itt: jellemzően mutatja be a környéket és az elérhető árukat, hogyha valaki 
például Hugo Boss darabokat keres, sokkal hamarabb talál Hoog Boss fantázianéven többé-
kevésbé elfogadható minőségű hamisítványokat.39 A szomáliai valóság kenyai leképeződése 
e negyedben a végeláthatatlan boltokat és bevásárlóközpontokat jelenti, amelyekben nincs 
olyan dolog, amit ne lehetne megvenni. Eastleigh természetesen elsősorban sok ezer szo-
máli menekült számára jelent(ett) menedéket, és a 21. századra a „száműzetésben való lét 
szimbólumává vált a szomáliaiak számára” a térségben.40 Párhuzamosan pedig annak is 
szimbóluma, ahogyan a diaszpóra képessé válik arra, hogy fejlődést indukáljon választott 
új otthonában – Eastleigh a diaszpóra, a migráns közösségek által hajtott fejlődés egyik 
iskolapéldája.

A bevándorlók igenis képesek hozzájárulni a fogadó állam gazdaságához. Veszélyes 
az az általánosító kijelentés, amely – gyakran vallási vonalak mentén – markáns különbséget 
igyekszik tenni a bevándorlócsoportok között e tekintetben, azt állítva, hogy ők kevésbé 
akarnak integrálódni és ezáltal a fogadó állam életéből, annak gazdasági teljesítményéből 
részt vállalni. Vannak persze olyanok, akik – függetlenül vallástól és etnikai hovatarto-
zástól – nem képesek erre, és nem akarnak a helyi társadalomba integrálódni. Azok, akik 
képesek az integrációra – és az afrikai migránsok nagy többségére ez igaz –, hozzáadott 
értéket képviselnek a helyi fogadótársadalom számára. Különösen napjaink pragmatikus, 
külgazdaság-orientált, külkeresedelem-központú politikái számára jelenthetnek fontos kap-
csot az ilyen személyek, diaszpóraközösségek az országok közötti hídszerep betöltésével, 
a különböző külügyi és külgazdasági akciók megvalósításában való aktív szerepvállalásokkal.

A globális afrikai diaszpóra kutatása azonban eleddig nem volt képes teljes képet mu-
tatni a világszerte fellelhető afrikai közösségekről, ugyanis a kétpólusú világ felbomlását 
követően vajmi kevés figyelem szentelődött a posztszovjet térség volt és újraformált afrikai 
kapcsolataira, ebből levezetve az e területeken élő afrikai migránsokra. Nyugodtan tekint-
hetjük e közösségeket az elhanyagolt afrikai diaszpóráknak, hiszen mind a nemzetközi 
szakirodalom negligálta őket, mind az újonnan demokratizálódó országok többségi társa-
dalmai, bár érzékelték őket, de nem vettek róluk tudomást. Napjainkban indultak meg kelet-
közép-európai országokban, valamint Oroszországban olyan politikatudományi, szociológiai 
és antropológiai indíttatású projektek, amelyek ezen afrikai diaszpórák jellemzőit gyűjtik 
össze, és igyekeznek beépíteni a nemzeti és nemzetközi diskurzusokba.41

Záró gondolatok

A diaszpórakapcsolatok ismerete és jellemzőinek megértése elengedhetetlen a napjaink-
ban zajló menekültügyi válság vonatkozásában is, hiszen a menekültek is leginkább a saját 
kultúrköreikből, származási országaikból, etnikai, vallási közösségeikből elvándoroltak 
segítségére számíthatnak – már a vándorlás megkezdésekor és természetesen a befogadó-

39 Carrier 2016, 10.
40 Carrier 2016, 12.
41 Lásd Tarrósy 2014; Tarrósy 2016b, valamint Bondarenko et al. 2002.
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országba történt megérkezést követően. Feltéve, ha abban az országban léteznek diaszpó-
raközösségeik. Magyarországon például a 2017-ben  kevesebb mint 6000 fő legális afrikai 
bevándorló között – bár szinte valamennyi afrikai ország reprezentánsát megtaláljuk – nem 
igazán beszélhetünk ilyen jellegű diaszpórakapcsok meglétéről, ugyanis szükséges egyfajta 
sűrűség is, amely az adott jelenlét szignifikanciáját mutatja.

Maga a menekültügyi válság – ugyanúgy, mint az afrikai vándorlás maga – rendkívül 
sokdimenziós, összetett képlet. Az afrikai kontinens biztosan kibocsátó térség, de téves 
az Afrika–Európa-relációban azt vizionálni, hogy a kibocsátás zöme Európa felé történik. 
Miközben jogos az a felhívás, hogy „Afrikát mint migrációs kibocsátót ugyanúgy a figyelem 
homlokterében kell tartanunk, mint a MENA42-térséget”,43 fontos reálisnak és higgadtnak 
maradnunk, hiszen arról kevés szó esik, hogy nem Európa, hanem Afrika az a világrégió, 
amely 2015-ben  a „legnagyobb nemzetközi menekültközösségnek, mintegy 4,4 millió főnek” 
adott otthont.44 Továbbá az afrikai kibocsátás nemcsak Európa, hanem ahogyan e fejezet 
bizonyította, a világ más régiói felé is irányul. Meg kell tehát pontosan mondanunk, hová, 
milyen volumenben, intenzitással és okokkal a háttérben bocsát ki Afrika. Marsai Viktor 
idézett 2016-os  cikke alaposan összeszedi ugyan az okokat, a push-faktorokat (konfliktusok, 
törékeny államiság, rossz kormányzás, strukturális folyamatok), de adós marad a kibocsátás 
diverzitásának és a desztinációk változatosságának bemutatásával. Helyesen foglalkozik 
többek között Líbia kapuszerepével, ugyanakkor nem ejt elegendő szót Marokkó fontossá-
gáról és általában a földrajzi proximitás kérdéséről.

A földrajzi közelség pedig jelentősen meghatározza a migrációs útvonalak kialaku-
lását és az azokon közlekedő vándorok intenzitását. Ahogyan a geopolitikai gondolkodás 
számára is a földrajzi realitások határozzák meg a cselekvéseket, teljesen érthető, ha egy 
vándor a tengeren úgy próbál meg átkelni, hogy a két egymáshoz legközelebbi földdara-
bot igyekszik áthidalni a vízen felvállalt úttal – az Afrika–Európa összevetésben a líbiai 
Tripoli és az olasz Lampedusa között. Afrika–Ázsia viszonylatában pedig az Ádeni-öböl 
és a Vörös-tenger átszelésével próbálkozik sok ezer eritreai és szomáliai személy. Sok 
észak-afrikai és szubszaharai afrikai vállalja fel a veszélyes átkelést a Földközi-tengeren 
(hozzátéve: miután egy másik hatványozott veszélyekkel járó, a Szaharát keresztező át-
kelésen már túlestek), különösen az arab tavasz eseményeit és rezsimváltásait követően 
egy olyan Líbiából, amely kaotikus állapotban, sok, önmagát kormánynak tartó politikai 
entitással képtelen rendet tartani szárazföldi és tengeri felségterületén. Líbia kapui jelen-
leg tárva-nyitva vannak45 – szemben a Kaddáfi által vezetett időszakkal, amikor is Tripoli 
kemény alkukat volt képes megkötni a Berlusconi vezette Olaszországgal ugyanúgy, mint 
az Európai Unióval, illetve számos nemzetközi szereplővel az aktuális migránshullámokat 
visszaszorítandó. A jelenlegi válság bizonnyal nagyban eredménye Líbia összeomlásának, 
illetve az észak-afrikai térség további – addig stabilnak tűnt – államai meggyengülésének, 
drasztikus átalakulásának. Líbia „ma a fő gyűjtő- és áteresztőpontja a szubszaharai régió-
ból az öreg kontinensre tartó illegális bevándorlóknak”,46 éppen ezért az Európai Uniónak 
szükséges napirenden tartania az anarchikus líbiai viszonyok rendezésének ügyét, az abban 

42 Middle East and North Africa.
43 Marsai 2016, 2.
44 Marsai 2016, 2.
45 Líbia kapuszerepével foglalkozik többek között Biedermann 2016.
46 Marsai 2016, 16.
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való hathatós európai szerepvállalást és annak értelmes finanszírozhatóságát. A kapu talán 
végleges, de legalább a tartós bezárásának célja szinte teljes egyetértést képez a közösség 
tagállamai között. A fejezet írásának zárásakor éppen az olasz és líbiai haditengerészet 
igyekezett együttműködésben rendezni a partok mentén, valamint a Földközi-tengeren 
veszélybe sodródott emberek mentését, egyúttal az embercsempészek elleni szigorúbb 
fellépést.47 Ez utóbbi különösen az eszkalálódott válság egyik rákfenéje, amelynek vissza-
szorítása kapcsán a jövőben lényegibb eredményeket kell az EU-nak  elérnie.

A földrajzi proximitás fogalmi körébe illeszkedő közvetlen szomszédság szintén 
megfontolásra késztethet minket. Marokkó, úgy tűnik, élen kíván járni a közvetlen szom-
szédaitól és általában a MENA-térségből érkező migránsok kezelésével kapcsolatban. 2013 
szeptemberében VI. Mohamed király bejelentette, hogy megreformálja országa migrációs 
politikáját, egy új, komplex szabályozást kíván megalkotni, amely kitüntetetten ügyel arra, 
hogy a főként nyugat-afrikai országokból Marokkóba érkezők világos eljárás során regiszt-
rálhassák magukat, illetve telepedhessenek le az országban. Az 1990-es  évektől Marokkó 
a térség egyik fő migrációs desztinációjává vált, amely egyfelől az Európába igyekvők 
számára jelentett dobbantót, másfelől mind a reguláris, mind az irreguláris afrikai migrán-
sok számára kínált lehetőségeket a maradásra. Azáltal azonban, hogy az európai államok 
egyre nagyobb nyomást gyakoroltak Marokkóra – különösen a spanyol Ceuta és Melilla 
exklávék miatt – annak érdekében, hogy a királyság is szigorítson határőrizetén, az Európá-
ba irányuló mozgások lehetőségének további szűkítése indult meg. A 2013-ban  bejelentett 
regularizációs reform újabb dimenziót nyitott meg azok előtt, akik inkább a Marokkóban 
történő letelepedés mellett döntöttek. A Marokkóval folytatott együttműködés a térség vala-
mennyi szereplője számára kulcsfontosságú, konstatálva természetesen – ahogyan Norman 
is jelzi – a marokkói rezsim sajátosságait, az általa véghez vitt reformok hátterét és az abba 
bevont nem állami szereplők körét, mozgásterét.48

A nemzetközi migrációval, jelen esetünkben pedig az afrikai migrációval kapcsolatos 
jóslásokba bocsátkozni igen merész vállalkozás. Ahogyan Koser is felhívja a figyelmet, 
„a nemzetközi migráció jövőjét előre jelezni nagyon bizonytalan vállalkozás”.49 Konceptu-
ális és az adatokkal összefüggő problémák nehezítik a feladat végrehajtását, egyáltalán azt, 
hogy bizonyossággal megmondhassuk, kik is a migránsok, és valójában hányan is vannak/
lesznek. E fejezet gondolatmenetében is láttuk, mennyire szerteágazó kérdéskört szükséges 
meghatároznunk akkor, amikor az afrikai migrációval kapcsolatos lényegi és interdepen-
dens módon összekapcsolt dimenziókat vizsgáljuk, az afrikai migrációval kapcsolatban 
felmerülő kérdésekre igyekszünk korrekt válaszokat adni. A biztonság széles értelemben 
vett viszonyítási keretétől egészen a változó migrációs konfigurációkig sok mindent fi-
gyelembe kell vennünk ahhoz, hogy megfelelő megközelítési irányokból kíséreljük meg 
a válaszadást – később pedig az elvárt politika megalkotását. Mindehhez nyitottságra és hig-
gadtságra van a legnagyobb szükség, illetve értelmes közbeszédre, amelynek mindenkori 
alapjait szolgáltatja az alapos tudományos vizsgálódás, amely szintetizálni és integrálni 
képes a globális diskurzusból hiányzó/kihagyott dimenziókat is.

47 Flachner 2017.
48 Norman 2016, 439.
49 Koser 2016, 97.
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Gúti Erika

Identitás és nyelvpolitika Afrikában

Absztrakt

Tanulmányomban az identitás több diszciplína felől megközelíthető, meglehetősen összetett 
témakörét nyelvészként a nyelvpolitika felől értelmezem. Az állampolgári, nemzeti és et-
nikai identitásra koncentrálva, hierarchikus megközelítésből, vertikális tagolódás alapján, 
érintve a kontinentális, nemzeti/állami szintet, a regionális és lokális, helyi szinteket, szem 
előtt tartva a téma emberi jogi, nyelvi jogi aspektusát.

Kulcsszavak: állampolgári identitás, nemzeti, etnikai identitás, nyelvpolitika, emberi jogok

Abstract

The rather complex study of identity can be approached from several disciplines – as 
a linguist in this study I approach from language policy. I focus on citizen, national and 
ethnic identity and I analyze continental, national, state levels, regional and local levels 
based on hierarchical approaches and vertical sections. I keep in mind the human rights, 
human language rights also, linguistic aspect of the subject.

Keywords: citizen, national and ethnic identity, language policy, human rights

Afrikai nyelvek és identitás a kontinentális szintű, nyelvi emberi jogi 
dokumentumokban

Jogi szempontból a nyelvi emberi jogok biztosítását kontinentális szinten az Ember és Né-
pek Jogainak Afrikai Kartája garantálja, ennek 1981-es  ajánlásait az ENSZ pártfogásában 
1986 óta az afrikai államok többsége ratifikálta. A karta diszkriminációt tiltó záradéká-
nak 2. cikkelyében több kritérium mellett a nyelvi kritérium is szerepel. A 17. cikkelyben 
az egyén oktatáshoz való jogát olvashatjuk, azonban nincs leszögezve, hogy mely nyelven 
kell ennek folynia, illetve számos cikkely – például a 20. és a 29. – tartalmazza a bennszü-
lött kulturális értékek megtartásának fontosságát, de az afrikai nyelvi örökség megőrzésére 
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nem utal. Vagyis a karta oktatásról szóló szakaszai a burkolt asszimilációorientált tűrésen 
nem lépnek túl.1

Az afrikai nyelvek státuszának megerősítésére utaló szándék jut kifejezésre a Hararei 
Nyilatkozatban is, amelyet 1997. március 20–21-én  fogadott el az Afrikai Nyelvpolitikák 
Minisztereinek Kormányközi Konferenciája, illetve az afrikai nyelvi ökológiát támogató 
szándék vezérelte az Asmarai nyilatkozat az afrikai nyelvekről és irodalomról (a továb-
biakban: Asmarai Nyilatkozat) készítőit is. Asmarában 2000. január 11–17. között volt 
az első konferencia, amelyet Against All Odds: African Languages and Literatures into the 
21st Century (Minden, véletlenszerű rossz kilátás ellenére: afrikai nyelvek és az irodalom 
a 21. század küszöbén) címmel rendeztek, és amelyre Afrikából, a diaszpórából és a világ 
számos államából érkeztek. A résztvevők megállapították, hogy az új évezredben Afrikának 
vissza kell térnie a gyökerekhez, és le kell győznie a kolonializmus árnyát, ami még min-
dig kísérti és blokkolja a kontinens lakóinak gondolkodását. Kijelentették, hogy fontosnak 
tartják az afrikai nyelveket az afrikai tudat dekolonizációjához és lényegesnek az afrikai 
reneszánszhoz. Minden afrikai gyermeknek elidegeníthetetlen joga, hogy iskolába járjon 
és anyanyelvén tanuljon lehetőleg az oktatás bármely szintjén, de ehhez szükséges az afrikai 
nyelvek használata és dokumentálása. Kiemelten fontos, hogy egyetemes együttműködésre 
szólítottak fel az afrikai nyelvek által kifejezésre jutó afrikai identitás, az emberi méltóság 
és értékek megőrzésének érdekében. Lényeges az afrikai nyelvek vitalitásának és egyen-
lőségének elismerése, amely az afrikai emberek jövőjének záloga. Az afrikai nyelvek di-
verzitása a gazdag afrikai kulturális örökségre utal, ezt az afrikai egység megteremtésének 
eszközeként kell használni. Fontos a kommunikáció a helyi nyelveken, ezeket a nyelveket 
eszközként kell használni a fordításban, az emberek közötti kommunikáció elősegítése ér-
dekében, beleértve a fogyatékkal élőket is. A demokrácia lényeges feltétel az afrikai nyelvek 
egyenlőségéhez, egyenlő mértékű fejlődéséhez, a kontinensen beszélt nyelvek vitalitásához, 
a társadalmi igazságossághoz és a fejlődéshez.2

Voltaképpen ezek azok az elemek, amelyeket az UNESCO az Egyetemes deklaráció 
a kulturális diverzitásért című nyilatkozatában 2001-ben  megfogalmazott,3 és amelyet 
az EU-tagországok ratifikáltak. Az EU, illetve az Európai Tanács által 2005-ben  elfogadott 
Afrika-stratégiában4 szintén megfogalmazódott az afrikai kultúrák és nyelvek megőrzé-
sének fontossága, ami felveti a nyelvi és a kulturális dimenzió integrálását a fejlesztési 
folyamatokba és fejlesztéspolitikába.5 Mindez azt jelenti, hogy a fejlesztési mozzanat egy-
részt az oktatáshoz kapcsolódott, ami az oktatás a fejlődésért modernizációs paradigmába 
ágyazva a gazdaság fejlődésének záloga; másrészt szorosan kötődik a nemzetépítési poli-
tikához. Tehát az identitás, az afrikai identitás felépítése elsősorban a saját nyelv és kultúra 
megbecsülésén, méltánylásán, illetve az oktatáson keresztül valósulna meg. Ennek feltétele, 
hogy az egyének lehetőleg az anyanyelvükön férjenek hozzá az írás és az olvasás elsajátítá-
sához minden élő afrikai nyelven, ami együtt jár azzal a törekvéssel, hogy ahol az lehetséges, 
ezek a nyelvek kapjanak nemzeti vagy hivatalos nyelvi státuszt. Azonban minden nemes 

1 Buergenthal 2001, 190–204.; Skutnabb-Kangas – Phillipson 1996, 345.
2 Asmarai nyilatkozat az afrikai nyelvekről és irodalomról 2000; Blommaert 2001, 112–113.
3 Universal Declaration On Cultural Diversity 2001.
4 European Union Strategy For Africa: Towards An Euro–African Pact To Accelerate Africa’s Development 

2005.
5 Fodor 2006, 136.
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szándék ellenére a megvalósítás nemcsak strukturális, ideológiai, hanem jogi, nyelvi jogi 
értelemben is korlátozott:

1. Egyrészt az afrikai nyelvek többsége nem alkalmas arra, hogy az oktatási rend-
szer magasabb szintjein közvetítse a tananyagot, mivel standardizációjuk nem éri 
el a kívánt szintet, normakodifikációjuk még nem jutott el abba a szakaszba, hogy 
alkalmasak legyenek a tananyag közép- és felsőfokú szinten történő közvetítésére. 
Bár számos kezdemény ismert, mint például a Zulu Language Board vagy a Xhosa 
Language Board (azaz a Zulu Nyelvi Tanácsadó Testület vagy a Xhosa Nyelvi Ta-
nácsadó Testület), ezek a törekvések nem minden közösségre jellemzők.

2. A nyelvi imperializmus paradigmája továbbra is erősen tartja magát szemben 
a nyelvi ökológiai paradigmával Afrikában is, ami azt implikálja, hogy a domináns 
nyelvek, a volt gyarmatosítók nyelvei továbbra is meghatározó kommunikációs esz-
közök a politikában és a gazdasági életben is, kifelé pedig a nemzetközi piacok felé. 
Ugyanakkor a nyelvi imperializmus ahhoz is vezetett, hogy a gyarmatok helyi nyel-
veinek lényeges többsége nem ment át azon a fejlődésen, mint például ami a széles 
körben elterjedt írásbeliséghez is köthető. Mindez azt jelenti, hogy a nemzetépítést 
az oktatás fejlesztésén keresztül kell megvalósítani.6

3. Felveti a nyelvek jogi státuszának problémáját is, hiszen a nyelvek fejlődését leg-
inkább az segíti, ha a helyi/honi nyelvek a volt gyarmatosító nyelvével legalább jogi 
szempontból egyenlőséget élveznek, ha már aktuális egyenlőséget nem is; tehát 
a helyi beszélőközösség nyelve – amennyiben az a beszélők száma alapján indo-
kolt – nemzeti vagy hivatalos nyelvi státuszt kap. Azonban azokban az államokban, 
mint például a Dél-afrikai Köztársaság is, ahol megvalósul ez a feltétel, a pluralisz-
tikus egyenjogúsító politika ellenére a gazdasági, banki szektorban az egynyelvűség 
támogatott. A volt gyarmatosítók nyelve mellett szóló érv az is, hogy a nyugati 
ízlést, a modernizációt és a fejlődés lehetőségét hordozzák. A többnyelvűség meg-
valósulását – vagyis azt, hogy a politikai, gazdasági életben, a nemzetközi kom-
munikációs színtéren a helyi nyelvek megjelenjenek – egyrészt a korpusztervezés 
elmaradása, másrészt az intézményesülés hiánya akadályozza.

Ahogy azt az OAU Inter-African Bureau of Languages (Afrikai Egységszervezet Összafrikai 
Nyelvi Irodája) vezetője, Kahombo Mateene évekkel ezelőtt borúlátóan megfogalmazta, 
a kontinentális törekvések ellenére sem valószínű, hogy „évekkel a politikai függetlenség 
elnyerése után az afrikai államok többsége változtat az örökölt nyelvpolitikai gyakorlaton, 
hiszen az idegen, gyarmatosító nyelvek sokkal kiváltságosabbak és életképesebbek az afri-
kai kontinensen, mint a bennszülött nyelvek”.7 Ez az erős, még mindig gyarmati szemlélet 
tükröződik egyrészt a gazdasági és a társadalmi fejlődéssel foglalkozó vitákban, másrészt 
az oktatás nyelvével kapcsolatos kérdésekre irányuló figyelem szembeötlő hiányában.

6 Skutnabb-Kangas – Phillipson 1996.
7 Skutnabb-Kangas – Phillipson 1995, 336.
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Nemzetépítés és identitás

A nemzeti egység megteremtése szempontjából egy szélesebb körben használt közös nyelv 
megtalálása vált céllá, amely vagy a hivatalos gyarmatosító nyelv megtanulásának konszen-
zusáig vezetett, így éppen a helyi és a regionális nyelvek erősítéséről terelte el a figyelmet; 
vagy egy semleges nyelv volt, mint például a szuahéli, amely gyakran a nemzeti egység, 
az önállóság és a függetlenség, a szolidaritás szimbólumává vált – és gyakran társult szim-
bolikus jelentéssel –, mint például Tanzániában, ahol a függetlenség elnyerését követően 
a hivatalos nyelv az angol és a szuahéli lett. Mivel a szuahéli egyetlen jelentős lélekszámú 
etnikumhoz sem kötődött, így etnikailag semleges volt, illetve alkalmas az úgynevezett 
anti- (nyelvi) imperialista eszme megvalósítására, emiatt megfelelőnek tartották arra, 
hogy egységgé kovácsolja a helyi nyelvi, etnikai csoportokat.8 A szuahéli mint egységesítő 
nemzeti, honi nyelv vált közvetítő nyelvvé Tanzániában, ahol 100-nál több nyelvet használ-
nak, és kifogta a szelet a nacionalista mozgalmak vitorlájából, mivel nem tapadtak hozzá 
etnikai asszociációk. A tanzániai háromrétegű konstellációval rokon modell (helyi nyelv, 
szuahéli, angol) terjedt el a szubszaharai Afrika jelentős részén, például Nigériában is (he-
lyi nyelv, hausza, angol) vagy Kenyában (vernakuláris nyelv, szuahéli, angol), de a modell 
más szubkontinensen is jellemző, például Indiában (vernakuláris nyelv, hindi a nem hindi 
anyanyelvűeknek és egy nagy „indiai” nyelv a hindi anyanyelvűeknek, angol). Ugyanakkor 
a szuahélinek szembe kellett néznie a) az angollal az oktatás magasabb szintjein; b) a helyi 
vagy regionális nyelvekkel az oktatás alacsonyabb szintjein. Ma Tanzániában a teljes né-
pesség 95%-a  beszéli a szuahélit, ami az ország függetlenségének elnyerésekor még csak 
10%-nyi volt.9

A szuahéli elfogadása, térnyerése azonban nem minden államban volt ennyire egy-
értelmű. Kenyában néhány nagy etnikai csoport, mint például a kikujuk egy része attól 
tartva, hogy nyelvük csak másodrangú nemzeti nyelvvé válik, ellenzi a szuahéli nemzeti 
nyelvvé emelését, holott éppen a kikuju Jomo Kenyatta elnök jelentette be 1974-ben, hogy 
az ország nyelve a szuahéli, amely a nemzeti egység nyelve. Hasonló a helyzet Ugandában 
is, ahol a ganda nép ellenszegült a szuahéli lingua francaként való bevezetésének, mivel 
a szuahélit – amely az északról toborzott hadsereg és rendőrség nyelve volt a gyarmati idők-
ben – az elnyomással azonosították.10 A frankofon Szenegálban pedig a volof, bár összeforrt 
a hatalomgyakorlás formáival, a gazdasági és szimbolikus hatalommal, mégsem a hatalom 
nyelve. Pedig a lakosság 43%-át a volof csoport alkotja, a teljes lakosság megközelítően 
50%-a  volof anyanyelvűnek vallja magát (a vegyes házasságokban is ez az elsődlegesen 
használt nyelv), illetve további 22% (mintegy a lakosság negyede) a volofot tartja második 
nyelvének. Így bár a volof betölthetné a nemzeti nyelv funkcióját, a többi etnikum félté-
kenységből ellenzi azt, valamint az elit sem mutat hajlandóságot a francia nyelv monopó-
liumának feladására. Vagyis a hivatalos és nemzeti nyelv státusát egyedüliként a francia 
tölti be továbbra is. Mivel a fulbék és a szererek rendre aláássák a volof nemzeti nyelvként 
való elismerését,11 ez azt is implikálja, hogy a törzsi csoportidentitás és csoporthoz való 
tartozás tudata jóval erősebb, mint a nemzettudat. Bár a nemzet a szimbolikájában (mint 

8 Blommaert 2001, 138.
9 De Swaan 2004, 130.
10 De Swaan 2004, 132.
11 De Swaan 2004, 133.
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például zászló, közös himnusz) létezik ugyan, valójában a nemzeti egység és a törzsi csopor-
tok közötti pozíció-, illetve státusharc, a konszenzus hiánya továbbra is a volt gyarmatosító 
malmára hajtja a vizet, ez pedig folytonosságot biztosít a nagy gyarmati oligolingvalista 
paradigma továbbélésének a multi/plurális fordulat ellenére.12

Az identitás állampolgársági megközelítése

Mint ismert, az identitástudat több alkotóelemből álló egység, amelynek egyik eleme 
az állampolgári azonosságtudat. Az állampolgárság kialakulása ma használatos értelem-
ben a felvilágosodás korára tehető, amikor a klasszikus liberális elvekhez kötődő értelmi-
ség az állampolgárságot ismerte el mint egyedüli közösségszervező elemet, és a közösségi 
tagságot a territóriumhoz való kötődés jelölte ki. Csakhogy a nyugati fejlődési modell 
megvalósulására olyan nemzetállamok keretében került sor, ahol az etnikai és politikai 
határok egybeestek, ami már önmagában elősegítette az állampolgársági nemzettudat 
és állampolgársági identitás kialakulását. Azonban az afrikai államokban – hasonlóképpen 
a kelet-közép-európai államokhoz – nem a territórium, hanem a kulturális, nyelvi és etnikai 
kötődések jelölik ki a közösségi tagságot.

Az afrikai államok olyan mesterséges, külső kényszer hatására létrehozott alakzatok, 
amelyek néhány kivételtől eltekintve, mint például Szomália, Lesotho vagy Szváziföld, nem 
feleltek meg a nemzetállamiság kritériumának. Mindenhol máshol az állam multietnikus 
volt, ami meglehetősen tarka képet mutatott mind az etnikumok arányát, számát, mind 
pedig hatalomhoz való viszonyukat tekintve. Az egy államba kerülő különböző identitású 
csoportokból hiányzott az egységtudat, ezért az új államok ideológiájuk központi elemévé 
az egységes nemzettudat kialakítását helyezték. Néhány államban ez sikerrel végződött, 
azonban számos állam példázza a nemzetalkotás sikertelenségét, mint például a Zam-
bia – a Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) – és Malawi közötti területi konfliktus 
is, vagy a közép-afrikai regionális háborúskodás (KDK, Ruanda, Uganda viszonylatában).13

A gyarmatosítók a nyugat-európai térszerveződés modelljét próbálták átültetni az af-
rikai kontinensre is, amit a királyságok, a birodalmak kötelékében élő helyi, bennszülött 
lakosság nem tapasztalt, mivel vagy nem léteztek az etnikumok, törzsek számára határok, 
vagy azt a természet határai jelölték ki. A birodalmak és királyságok határai úgynevezett 
határzónában vagy határövezetben léteztek csak.

Afrikában a 19. század utolsó évtizedében, a berlini konferencia után megvont ütkö-
zőzónák kijelölésével állandósították a határokat, azonban a határmegvonások nem vették 
figyelembe a helyi népek, törzsek szokásait, kultúráját és történelmét, társadalmi rendjét, így 
gyakran azonos kultúrák, népek kerültek más-más államba. Például a maszájok egy része 
Kenyába, míg másik része Tanzániához került.14 A törzsi tudat értékrendjében a csoport-
szolidaritás, a törzshöz való tartozás, a saját néphez való lojalitás sokkal fontosabb volt, mint 
az absztrakt állam ideájához való kötődés, mivel a szolidaritás képes tompítani a  csoport 

12 Blommaert 2001, 137.
13 Benkes 2009, 36.
14 Eyassu 2009, 140.
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tagjai közötti különbségeket, a csoporton belüli egyenlőtlenségeket; ezen túlmutatóan védő-
hálót is jelenthet a rasszizmussal szemben.

A határok gyakran egységes etnikai területeket vágtak ketté. Ennek eredménye az lett, 
hogy az állam-nemzet egységét a többnemzetiségű és többkultúrájú államokban a külön-
féle etnikai csoportok különbözőképpen értékelték és élték meg, amiben a különféle poli-
tikai, gazdasági, társadalmi és kulturális tényezőknek döntő szerepük volt. A határokkal 
kettészelt etnikai csoportokhoz tartozó egyének gyakran érezhették úgy, hogy kötődésük 
egy másik államban élő csoporthoz szorosabb, mint saját államukhoz. Ez pedig egyrészt 
feltételezi a politikai határok mentén kialakult nyelvi és kulturális integrációt, ami túllép 
a területiség elvén,15 és egyik lépést jelenti a gazdasági integráció irányába, ami azt is jelzi, 
hogy a gyarmatosításkor örökölt határok nem garanciái a nemzeti szuverenitásnak; valamint 
azt, hogy a politikai, jogi és gazdasági folyamatok kívülről és belülről is kezdik feszíteni 
a nemzetállami struktúrát a transznacionalizáció részeként (a gazdaság és kereskedelem 
nemzetköziesedése következtében is). Másrészt a multikulturális koncepció híveinek ér-
velését támasztják alá, akik megkérdőjelezik az állampolgársági koncepció egybeesését 
az állam-nemzet határainak egybeesésével.

Ugyanakkor vannak, akik az afrikai jogi és alkotmányozási folyamatokat állítják kö-
zéppontba, és egy olyan afrikai konstrukció mellett érvelnek, amelynek kulcsa az afrikai 
közös állampolgárság, illetve az amerikai modell mintájára megvalósuló Afrikai Egyesült 
Államok. Azonban ennek álma csak akkor valósulhat meg, „ha a multinacionális állam új 
modelljét teremtik meg [Afrikában], amely egy szociális és demokratikus megállapodáson 
nyugszik és az afrikai tradíciókban gyökerezik”:16 a kultúrában, a közös örökségben, a nyel-
vek és vallás sokféleségében.17

Az afrikai államépítésben kulcsfontosságú az – amit a gyarmati uralom nem vett figye-
lembe, vagy éppen uralma fenntartására kihasznált –, hogy az afrikai társadalmak multi-
nacionális (multikulturális) társadalmak. A multinacionális állam létrejötte pedig feltételezi, 
hogy a nemzetiség egy jellemző közösséghez (joruba, kikuju, zulu) való tartozás tudatával, 
az állampolgárság az államhoz való tartozás tudatával és állampolgársági státussal társul. 
A multinacionális állam jogfelfogásában egyszerre érvényesül az állam mint tér, amelyben 
a mindenkori hatalom alkotmányozási aktusokban érvényesíti akaratát; és az etnikai tér, 
amelyben továbbra is a törzsi hagyományok szabályozzák az etnikumok életét az öröklésben, 
az anyakönyvezésben, a tulajdonviszonyok szabályozásában, és az etnikumokat a törzsfő 
irányítja. A jogi pluralizmusnak iskolapéldája a Dél-afrikai Köztársaság első demokratikus 
választásokat követően elhúzódó (1994–1996) alkotmányozási folyamata, amikor is a zulu 
király, Mangosuthu Buthelezi mindaddig hátráltatta az eseményeket, amíg az alkotmányba 
be nem került a törzsfőnek a zulu törzs feletti és Zuluföld területével való rendelkezési joga.18 
Ez pedig azt jelenti, hogy jogi pluralizmus megvalósítása és jó gyakorlata által az afrikai 
joggyakorlat kiemelhető lenne a jognélküliség vagy a szokásjog teréből,19 abból a gya-
korlatból, hogy az egyén életviszonyait vagy a szokásjog, vagy a jognélküliség keretezze.

15 Csizmadia 2009, 47.
16 Csizmadia 2009, 47.
17 Agenda 2063 2015.
18 Vass 1996; Búr 2002.
19 Csizmadia 2009, 65.
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A multinacionális állam tehát magával hozta egyrészt a nemzetiségek és az állampol-
gárok kettős reprezentativitásának elvét, másrészt pedig a megosztott szuverenitás elvét, 
ami kifelé, a külső szuverenitásban mint állam, befelé pedig a nemzetiségi és állampolgári 
szuverenitásban valósul meg.20 Ez pedig felveti a hatalom hármas szintű felosztásának 
elvét: az állampolgárok – állam, nemzetiségek – nemzet és a lokális, helyi identitások lo-
gikája szerint.

Az alkotmányozási folyamat kapcsán még egy fontos mozzanatra érdemes felhívni 
a figyelmet, ez pedig az etnoregionalizmus, valamint az etnoregionális hatalom, a törzsi 
hatalom megjelenése, amit a fenti példa is illusztrál. Ez azt jelzi, hogy a mindenkori állam-
hatalom kénytelen volt a pacifikáció fenntartása érdekében az etnikai közösség követelését 
kielégíteni. A sokszínű kontinensen ennek ellenpéldáját is megtaláljuk, amikor is az elit nem 
törekedett az etnikumok közötti egyenlőség fenntartására, és elsősorban nem a regionalista 
szempontokat tartotta szem előtt, hanem autokrata módon egyetlen etnikai csoport uralmára 
építette az államiságot, ezzel pedig előidézte az etnikumok közötti feszültség kialakulását 
és a konfliktusok eszkalálódását.

A hibriditás elve

A legnagyobb problémát azonban az jelentette, hogy a posztkoloniális államok a függet-
lenséget követően továbbra is a nyugati típusú állammodellt próbálták reprodukálni, azt 
erősítették, a legtöbb esetben nem sok sikerrel, mivel a közjavakat a hatalom továbbra is 
elsősorban saját maga – értsd: saját etnikuma – számára sajátította ki, nem pedig a köz ja-
vára fordította.21

A hibriditás vagy hibridizáció jelensége nem volt új keletű, korábbról, a gyarmati idő-
szakból öröklődött. Egy olyan módszert is jelentett, ami a gyarmatosítottak identitásának 
újratervezésére irányult, amit a mindenkor hatalmon lévők azáltal értek el, hogy kineveltek 
egy, a mindenkori hatalomhoz lojális, szűk elit réteget, vagy kiválasztottak egy olyan etnikai 
csoportot, amit a többi fölé helyeztek, akik a mindenkori domináns csoportot támogatták. 
A hibridizációt voltaképpen az oktatási struktúra is segítette, amelyen keresztül nyelvi 
gyarmatosítás is zajlott.22 Az oktatás ideológiai tartalma minden gyarmatbirodalomban 
ugyanaz volt: dicsőítette a domináns csoportok nyelveit, és stigmatizálta a helyi nyelveket. 
Az oktatás olyan Nyugat-orientált, elméleti oktatás volt, amelynek célja az volt, hogy egy 
szolgálatkész hivatalnokréteg és a számszerű kisebbségben lévő hatalomhoz lojális elit ke-
rüljön ki az iskolapadokból. A helyi lakosság meglehetősen szűk rétege vett részt a formális, 
nyugati típusú oktatásban, és úgy tűnt, hogy az oktatásnak központi szerepe volt a helyiek 
civilizálásában. Az oktatáson keresztül is kinevelődött egy olyan transznacionális elit, akik 
fölötte álltak a kizárólag nemzeti nyelvüket vagy esetleg a helyi közvetítő nyelvet beszé-
lő társaiknak. A hibridizáció a gyarmatosítás fenntartását szolgálta, ebben pedig kitűnő 
társ volt immár az úgynevezett nemzeti burzsoázia, akik ellenőrzést gyakoroltak a helyiek 
felett, és segítették a hatalom fenntartását. A hibriditás a helyi politikában privilegizált 

20 Csizmadia 2009, 66.
21 Csizmadia 2009, 59.
22 Skutnabb-Kangas – Phillipson 1995.
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helyzetű volt, mivel kulturális, nyelvi és gazdasági tőkét is jelentett a társadalmilag, politi-
kailag és gazdaságilag hátrányos helyzetű egyének vagy csoportok számára. A hibridizáció 
egybevágott a neoliberális multikulturalizmussal, a plurilingvalizmus neoliberális ideo-
lógiájával is. A kritikák szerint a multikulturális fordulat voltaképpen a hibrid és plurális 
szubjektivitás legitimációjához vezetett, ami kihívást jelent a helyi kultúrákra és a helyi 
nyelvek revitalizációjára.23

Etnikai elv, az etnikai identitás

Az etnikai elv elsősorban nem politikai fogalom, de bizonyos körülmények között politikai 
szerepet tölthet be, így gyakran kapcsolódik a nacionalizmus és a szeparatizmus fogalmához. 
A nacionalizmus azonban politikaelméleti probléma, az etnikai identitás pedig szociológiai, 
szociálantropológiai kérdés.24

Az etnikai identitással mint a társadalmi szerveződés velejárójával elsősorban a kul-
turális különbségek társadalmi szerveződésének problémájaként szoktak foglalkozni.25 
Mindenekelőtt tudati kérdés, annak tudatosítása, hogy a saját etnikum, a mi csoportjába 
tartozók és a mások között határ húzódik, ezen belül tapasztalják meg a csoportok a saját 
különállóságukat.26 Az etnikai identitás valódi csoportidentitással jár, ami egymáshoz fűzi 
a mi csoportjába tartozókat, és ez az, ami elválaszt az őktől, a másoktól. A csoporttagság 
identitás kérdése, ami azon alapszik, hogy miként azonosítják magukat a csoporthoz tar-
tozók, vagy őket miként azonosítják mások. Az azonosulásban (endodefiníció) vagy külső 
azonosítás (exodefiníció) elvében a nyelv mint az identitás ideájának jellemzője van jelen. 
Az etnicitás vagy etnikus identitás a multietnikus államok sajátja, ahol általában a domi-
náns csoport identitása nem fenyegetett, és nyilvánvalóan nem is kell magukat identifikálni, 
vagy nem szükségszerűen kell identifikálni mint etnikumot.27

Ha a jog felől közelítünk, nyilvánvaló, hogy a külső azonosítás, a mások általi beso-
rolás sérti az alapvető emberi jogokat, ugyanis az emberi jogok egyik alapvetése éppen az, 
hogy az embernek joga van a saját vagy a csoporttal való azonosulásra és arra, hogy ezt 
mások tiszteletben tartsák és inkorporálják. Ebből az következhet, hogy az önazonosítás 
valid és elsődleges a külső azonosítással szemben. Az igény arra, az ahhoz való jog, hogy 
meghatározzuk magunkat és ezt mások is elfogadják és respektálják, az önmeghatározás 
egy formája.28 Az önazonosításhoz való jog azonban csak akkor érvényesül, ha a csoport 
vagy egy egyén etnikai azonosításáról szóló egyezkedés során az egyezkedő felek közötti 
hatalmi erőviszonyok kiegyenlítettek.

Egy állam az önazonosítás által – vagyis azáltal, hogy kinyilvánítja saját államisá-
gát – még nem válik állammá, ahhoz az is szükséges, hogy államiságát, szuverenitását más 
államok is elismerjék. Tehát az önazonosítás nem elégséges feltétel, exodefinícióra, azaz 
külső megerősítésre is szükség van a validitáshoz, ez pedig együttesen az úgynevezett am-

23 Ryuko 2016.
24 Hobsbawm 1993/94.
25 Barth 1996.
26 Sárkány 2000, 112.
27 Skutnabb-Kangas 2000/2008, 172.
28 Skutnabb-Kangas 2000/2008.



169Identitás és nyelvpolitika Afrikában

bodefiníció tartalmát fedi, ami a létezéshez szükséges mindkét feltétel meglétét jelenti (mint 
szociológiai értelemben vett társadalmi szerveződésnek és mint jogi entitásnak).29 Afrikában 
Szomáliföld jó példa arra, hogy bár ez a szomáliai térség egyetlen stabilan működő de facto 
állama, amely 1991-ben  kiáltotta ki függetlenségét, nemzetközi státusza máig vitatott, mivel 
a nemzetközi közösség továbbra is hivatalosan Szomália részének tekinti. Paradox módon 
Szomáliföld belső legitimációjának fejlődését éppen a külső legitimáció hiánya facilitálja.

A bantusztánok, az úgynevezett etnikai homelandek – hivatalosan fekete területek – sem 
voltak nemzetközileg elismert államok, amelyeket a fehérek lakta területek megóvása ér-
dekében a Dél-afrikai Köztársaság az apartheid alatt saját területén, valamint a megszállva 
tartott Namíbia területén hozott létre. Ezeket a területeket külön minisztérium, a Bantu 
Ügyek Minisztériuma felügyelte. Az ott élők az adott bantusztán állampolgárságát kapták, 
miközben megfosztották őket a dél-afrikai állam állampolgárságától, mozgásszabadságukat 
pedig korlátozták. Ennek ellenére több elemző is úgy véli, hogy a sok negatívum mellett 
a bantusztánosításnak mégis volt egy pozitívuma, mégpedig az, hogy hozzájárult az etnikai 
tudat kialakulásához, felerősítette az etnikai hovatartozást (nyelvi értelemben is), a fekete 
etnikai nacionalizmust, így elősegítette, hogy a feketék az etnicitás és a beszélt nyelvek 
alapján sorolják be magukat.30 A bantusztánok közül az 1970-es  években Transkei, Venda, 
Ciskei és Bophuthatswana az apartheidrezsimtől függetlenséget kapott, azonban az apart-
heidrendszer bukását követően az új kormány ezeket a területeket az új közigazgatási határok 
kialakítása során reintegrálta.

A külső azonosítás nemcsak az államiságot, hanem nyilván státuszt – elsősorban politikai 
státuszt – érintő kérdés is lehet. Az apartheid alatt a kínaiak és a japánok tiszteletbeli fehér 
státuszt kaptak, az indiaiakat ázsiainak sorolták be, a bennszülöttek fekete státuszt kaptak. 
A fehér, színes, fekete afrikai klasszifikáció – ez utóbbiba a bantukat sorolták – szocioöko-
nómiai és politikai szempontokkal kapcsolódott össze. A khoikhoikat és szan csoportokat 
nem klasszifikálták külön csoportként, ezek voltaképpen semmibe vett népcsoportok voltak. 
(A khoikhoik – más néven hottentották, jelentése dadogó − törzsi szervezetben élő pász-
torok; a szanok, a busmanok pedig – jelentése a bozót embere – gyűjtögető vadásznépek, 
akik hordákban élnek. A khoikhoik és busmanok szan nevének összetételéből származik 
a koiszan elnevezés, akik a koiszanid embertípusba sorolhatók, a fekete rassztól sárgás 
bőrük és alacsony termetük különbözteti meg őket.)31 A klasszifikáció elsősorban politikai 
státuszt érintő kérdés volt, mivel az állam ezáltal korlátozta a csoportoknak az állam irá-
nyításában való részvételét.

A külső azonosítás a diszkrimináció egy típusának is tekinthető, amely gyakran jár 
együtt rasszizmussal, szexizmussal és lingvicizmussal. A faji megkülönböztetés Afrikában 
is önkényes határokat és fokozott feszültségeket teremtett. Skutnabb-Kangas Dániában élő 
nyelvész és emberi jogi aktivista a faji megkülönböztetést, az etnicizmust és a lingvicizmust 
a következőképpen definiálja: „A »faj«, az etnicitás/kultúra vagy nyelv alapján meghatáro-
zott csoportok között a hatalom és az (anyagi és egyéb) források egyenlőtlen elosztásának 
legitimálására, megvalósítására és reprodukálására felhasználható ideológiák, struktúrák 
és  gyakorlat.”32 Szerinte az etnicizmus és a lingvicizmus a faji megkülönböztetés kifinomultabb 

29 Skutnabb-Kangas 2000/2008, 172.
30 De Kadt 1998; Bodnár 2000, 186.
31 Fodor 2000, 753–756.
32 Skutnabb-Kangas 1997, 20.
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formái, amelyek a biológiai rasszizmust váltják fel. Ugyanolyan hatékony eszközei a nép-
irtásnak, ahogy azt a ruandai vagy a burundi genocídiumok is bizonyítják, ahol elsősorban 
az eredetileg gazdasági/vagyoni- és társadalmiosztály-alapú (és nem etnikai, törzsi) fluid, 
némileg flexibilis identitást, amely a földműves hutuk és az állattenyésztő tuszik közötti 
átjárás lehetőségét is biztosította – ami azt jelenti, ha egy hutu több tehenet tartott, tuszi is 
lehetett, illetve jellemzően egy családon belül egyik tag lehetett hutu, míg mások tuszik is 
vagyoni helyzetük és életmódjuk alapján –, a belga gyarmatosítók karöltve az egyházzal, 
áltudományos érvekkel etnicizáltak. Vagyis az eredetileg fluid identitásokat átjárhatatlanná 
tették, bizonyítva ezzel a tuszik felsőbbrendűségét. Voltaképpen egy külső, harmadik ak-
tor közvetlenül avatkozott be és formalizálta az életüket, determinálta az életkilátásokat.

A lingvicizmus ideológiájától sem volt mentes az afrikai kontinens, ami a nyelvi alapú 
diszkriminációt jelenti különböző embercsoportok között szimbolikus értelemben is (a bantu 
nyelvek az alacsony státuszú, képzetlen, tradicionális, vidéki, kulturálisan visszamaradott, 
alacsony mentális képességekkel rendelkezőket szimbolizálták, akiknek a nyelve standard 
alatti, funkcionális használata korlátozott, szemben a gyarmattartó, hatalommal rendelkező 
kisebbséggel, akik normalizált, standardizált nyelvvel rendelkeztek), vagy az egyetlen nyelv 
különböző változatait beszélők közötti diszkriminációt.33 Ez utóbbi az afrikai kontinensen 
kiváltképp az angol nyelvre fókuszálva vetődött fel például Nigériában, illetve hasonlóképpen 
a Dél-afrikai Köztársaságban is, ahol nyelvi ügyekben a viták középpontjában az állt, hogy 
vajon az angol vagy az angol afrikai változata az, amelyik leginkább kifejezi az afrikaiak 
kulturális identitását. Ma, a függetlenséget követően egyre több államban a fekete vezetők 
egy része az angol újrastandardizációját szorgalmazza, és eurocentrizmussal vádolja a brit 
angol követőit. Hangsúlyozzák, hogy az angol fekete afrikai változatának elfogadása által 
a feketék kulturális identitása is kifejezést nyerhetne.34

A mi és a mások/ők: a nemzet – törzs; normalizált, standard, írott nyelv – vernakuláris 
nyelv; vagy éppen a politikai és gazdasági hatalommal rendelkezők – hatalom nélküliek; 
vagy egyszerűen csak gyarmatosítók – gyarmatosítottak hierarchizált kritériumrendszerében 
manifesztálódott. A gyarmatosítás időszakában a gyarmatosítottak voltaképpen arra voltak 
kondicionálva, hogy elfogadják a külső azonosítást, amely gyakran megjelent a névadásban 
is, például Nelson Mandela, Desmond Tutu, és még lehetne sorolni, ami a hatalom vagy 
az önmeghatározás hiányát jelentette.35 Ennek ellenreakciójaként jelentkezett Mobutu au-
tenticitáselmélete és programja, aki a Nsele Manifesztumban hirdette meg az eredeti afri-
kai és törzsi autenticitást Zaire-ban.36 Mobutu 1971-ben  az állam nevét Kongóról Zaire-ra  
változtatta, a helyi lakosokat kötelezte, hogy afrikai neveket válasszanak, ő maga felvette 
a Mobutu Sese Seko nevet, és ebben az időben számos földrajzi helyet is átneveztek, például 
Stanleyville-t Kisanganira, Léopoldville-t Kinshasára. A névcsere már az új, autentikus, 
afrikai identitást szimbolizálta. Azonban a névcsere és a tudat dekolonizációja önmagában 
mit sem ér, ha nem társul a szükséges politikai, kulturális és gazdasági liberalizációval.

33 Skutnabb-Kangas 1997, 20.
34 Lanham 1995; Wright 1996.
35 Skutnabb-Kangas 2000/2008, 155–165.
36 Benkes 2004.
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Összegzés

Összegzésként elmondhatjuk, amennyiben az afrikai kontinens problémájára próbálunk 
válaszokat találni, akkor véleményem szerint az egyik megoldást Csizmazia Sándor javas-
lata alapján a szociológiai nemzet rehabilitációja jelentheti, amely „az »egy és oszthatatlan 
nemzet« fogalmi terére épülő nemzettudat válságának és az Afrikán végigsöprő identitás-
konfliktusnak is véget vethet, de megakadályozhatja a nemzetiségi vagy etnikai hovatarto-
zással kapcsolatos rekurzív politikai manipulációkat is”.37 Ez pedig feltételezi az állam mint 
jogi nemzet és a szociológiai nemzet megkülönböztetését. Utóbbi nyelvi, vallási köteléket 
és együtt élni akarást feltételez.

A másik megoldást az etnoregionalizmus jelentheti. A regionalizáció során az állam 
igazgatási, politikai és gazdasági hatáskörrel ruházza fel a központi kormányzat alatti szintet, 
ezzel segítve elő a helyi identitás újraépítését. Ezáltal az állam − megszabadulva az elnyomó 
szerepkörtől − az érdekegyeztetés koordinátorává válik, és azzal, hogy teret ad a nemze-
ti újjáéledési mozgalmaknak és kulturális autonómiát ad, a saját nélkülözhetetlenségét is 
biztosítja. Ebből következik, hogy a politikai regionalizmus mindig csak nemzeti alapon 
lehet sikeres, ami a nacionalizmus erősödését hozza magával. Az állam a decentralizációs 
politikával a szeparációs törekvések motivációját megszünteti, így az autonómiával ren-
delkező etnikumok a nagyobb gazdasági tér és a kapcsolatok koordinációja miatt is meg-
tartják az államot mint nemzetek feletti szervet. Így belül az etnikai érdekek dominálnak, 
míg kifelé az állam egységes lépéseket tesz a gazdaság és a politika területén. Az állam 
tehát az etnoregionális paradigma szerint állami szintre emeli a kulturális közösségeket, 
és a központi kormányzat mint nemzetek feletti szerv gyakorolja a hatalmát.

A jelenlegi helyzet azt mutatja, hogy Afrikában is egyre több állam (hasonlóképpen 
Európához) az etnoregionalizmust választja megoldási stratégiaként, és a nemzetiségi 
problémákat a régióknak leadva alacsonyabb szinten próbálja tartani. A globalizált világ-
ban a nacionalizmus is megmarad, csak állami szintről alacsonyabb hierarchiába kerül. 
Az etno regionális csoportok a soknemzetiségű állammal szemben határozzák meg önma-
gukat, ahol az adott állam kisebbségét alkotják, és hadjáratot folytatnak kulturális identi-
tásuk kifejtéséért. Mozgalmaik támadják az állampolgárság intézményét, ami elválasztja 
őket saját kulturális közösségüktől, ezért az állampolgárság ma az identitáspolitika egyik 
kiemelt témája, ahogy azt a fentiek is mutatják.38

Nem utolsósorban többnyelvű környezetben fontos a (nyelvi) emberi jogok megjele-
nése és elismerése. A nyelvpolitika oktatási, társadalmi és gazdasági dimenziói a jogok 
és erőforrások tekintetében erősít(het)ik a nyelvi kompetencia és a kulturális kompetencia 
létjogosultságát, ami nagyobb társadalmi igazságossághoz vezethet.

37 Csizmadia 2009, 65.
38 Gúti–Tóth 2017.
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Bagi Judit

Afrikai nők politikai és társadalmi helyzete.  
Fókuszban Ruanda

Absztrakt

A nemzetközi genderkérdésekkel foglalkozó diskurzusoknak egyre inkább meghatározó 
részét képezik a szubszaharai Afrika államaiban formálódó női emancipációs folyamatok. 
A dekolonizációs időszakot követő háborús konfliktusok után számos afrikai ország foga-
dott el nemikvóta-szabályozást, amely segítségével ugrásszerűen megnőtt a női politikusok 
országgyűlési számaránya. Jelenleg Ruanda rendelkezik a legmagasabb aránnyal, a parla-
menti politikusoknak ugyanis 61,3%-a  nő. A számokon túl természetesen meg kell vizs-
gálni, hogy milyen közpolitikai döntések történtek a társadalmi nemek közötti egyenlőség 
megteremtése érdekében, és hogy valóban javult-e a nők helyzete. Írásomban e kérdéskörök 
mentén kiemelten Ruandára fókuszálok, figyelembe véve, hogy empirikus kutatásaim ezen 
országhoz kötődnek.

Kulcsszavak: nőtörténet, Ruanda, nemi kvóta, ENSZ, terepmunka, politikusnők

Abstract

Women’s emancipation process forming in Sub-Saharan African states are becoming more 
and more significant factors in international gender discourse. After the war following the 
period of decolonization, several African countries accepted international gender quota 
regulations which helped the number of female politicians grew rapidly among members 
of parliament. Currently Rwanda has the highest of this proportion, the number of women 
among parliamentarians is 61.3%. Besides the numbers we obviously have to examine which 
public policies were implemented for the sake of creating equality among genders, and if 
women’s situation has really improved. In my paper I am focusing on Rwanda in regards to 
the questions posed, taking into account the fact that my empirical research work is related 
to that country.

Keywords: women’s history, Rwanda, gender quota, UN, field research, female MPs
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Bevezető

Hogyan jellemezhető az afrikai nő? Színes ruhában az ültetvényeken, gyermekével a kar-
jában kávébabot szedő földműves vagy a nők és férfiak közötti egyenlőségért felszólaló 
parlamenti képviselő, esetleg elnök asszony? Két, jelentősen különböző elképzelés, mégis 
mindkettő szerep jellemzi az afrikai nőt. Választ adni tehát a kérdésre lehetetlen küldetés-
nek minősül, természetesen nem is beszélhetünk általános afrikai nőképről. Annyi viszont 
bizonyos, hogy az ezredforduló óta nagyfokú átalakulás következett be az afrikai nők tár-
sadalmi szintű és médiában történő ábrázolása tekintetében is. 2003 őszén pedig jelentős 
változás következett be a nők politikai reprezentációját illetően. Az országgyűlési női poli-
tikusok százalékos arányát tömörítő világlista élére egy kelet-közép-afrikai ország, Ruan-
da került.1 Ezzel maga mögé utasította a korábban évtizedeken keresztül vezető, legendás 
demokráciájáról elhíresült Svédországot is. A 2003 augusztusában lezajló választásoknak 
köszönhetően Ruanda női parlamenti politikusainak aránya 48,8%-on, míg Svédországé 
45,3%-on állt.2 Az 1994-es  népirtásról hírhedt kelet-afrikai ország immáron 14 éve töret-
lenül vezeti az Interparlamentáris Unió listáját. Jelenleg pedig – a 2013. szeptemberi vá-
lasztások óta – 61,3%-os  aránnyal nőtöbbséggel bír. Még megdöbbentőbbnek tűnhet, hogy 
az első 10 helyezett között több fejlődő világbeli, köztük, három afrikai ország található.3 
Ha jobban szemügyre vesszük a lista első 10 helyén szereplő országokat, akkor láthatjuk, 
hogy Szenegál 43%-kal  a hetedik, a Dél-afrikai Köztársaság 42%-kal  – holtversenyben 
Finnországgal – a kilencedik helyen áll. Az első 20-ban  szerepel továbbá Namíbia (41%), 
Mozambik (40%), Etiópia (39%) és Angola (39%).4

Nemcsak magas parlamenti arányszámokról, hanem kimagasló női alakokról is be-
szélhetünk a fekete kontinensen. A teljesség igénye nélkül az alábbi kiemelkedő életpá-
lyával bíró afrikai nőket emelhetjük ki: Wangari Maathai,5 Ellen Johnson-Sirleaf,6 Agathe 
Uwilingiyimana,7 Nkosazana Dlamini-Zuma.8

Az imént ismertetett folyamatok kapcsán számos kérdés vethető fel. Hogyan kerülhet 
a lista élére ilyen sok afrikai ország? Milyen politikai és társadalmi folyamatoknak kö-

1 Ki kell emelnünk, hogy Ruanda földrajzi értelemben kelet-közép-afrikai ország, politikai értelemben viszont 
a Kelet-afrikai Közösség része. Ebből következően kelet-afrikai államként kezeljük.

2 Inter-Parliamentary Union 2003.
3 Inter-Parliamentary Union 2017.
4 Inter-Parliamentary Union 2017.
5 Wangari Maathai (1940–2011) kenyai környezetvédő és politikus. Eredeti végzettsége biológus, amelyből 

később professzori címet szerzett. Nevéhez fűződik a Zöld Öv Mozgalom (Green Belt Movement), amelyet 
a nők életszínvonalának javítása érdekében, valamint az esőerdők kiirtásának megfékezése céljából alapított 
1977-ben. A szervezet megalakulása óta közel 30 millió fát ültetett (Tarrósy 2007, 77.). Maathai volt az első 
afrikai nő, aki Nobel-békedíjat kapott. A díjat a fenntartható fejlődéshez, demokráciához és békéhez való 
hozzájárulása okán vehette át 2004-ben.

6 Ellen Johnson-Sirleaf (1938), akit az afrikai kontinens első női államfőjévé választottak 2005-ben  Libériában. 
2011-ben  Leymah Gbowee női békeaktivistával közösen Nobel-békedíjban részesült.

7 Agathe Uwilingiyimana (1953–1994): ruandai politikusnő, miniszterelnök asszony (1993. július – 1994. ápri-
lis). Tragikus körülmények között vesztette életét a ruandai népirtásban. Kora egyik legígéretesebb politikus-
nőjének tartották.

8 Nkosazana Dlamini-Zuma (1949): 2012 és 2017 januárja között az Afrikai Unió Bizottságának elnök asszonya. 
Antiapartheid-aktivista, a Dél-afrikai Köztársaságban 1994–1999 között egészségügyi miniszter, 1999–2009 
között külügyminiszter, a jelenlegi elnök, Jacob Zuma volt felesége.
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szönhetően alakult ki ez az eredmény? Afrikában ezek szerint jobb a nők helyzete, mint 
Észak-Európában? Csak jól kommunikálható, kirakatba illő számokról vagy valós női 
képviseletről van szó?

Magyar szakirodalom nem igazán foglalkozik a szubszaharai Afrika területén ala-
kuló, társadalmi nemek közötti egyenlőség női politikai aspektusaival. A magyar nyelven 
megjelent, a nők politikai és civil képviseletét taglaló elemzések egy-egy tágabb nemzet-
közi kitekintés során megemlítik a politikai reprezentációra vonatkozó, kiugróan magas 
szubszaharai arányszámokat. Ám azon túl, hogy megállapítják, az afrikai országokra nem 
vonatkoztathatók az európai törvényszerűségek (azaz például attól, hogy a ruandai parla-
mentben arányában ötször annyi nő ül, mint a magyar országgyűlésben, az nem azt jelenti, 
hogy a ruandai nők társadalmi, politikai és gazdasági helyzete előnyösebb lenne a hazánkban 
élő nőkénél), nem tárgyalják bővebben a folyamatot. Ilonszki Gabriella a következőképpen 
fogalmaz: „[…] a nálunk jobb eredménnyel rendelkező országok között találhatók olyan 
válságövezetekhez tartozók is, ahol nemzetközi nyomásra, mintegy konszolidációs támo-
gatási feltételként valósult meg a politikai intézményekben a nők és férfiak kiegyenlítettebb 
jelenléte. Ez a formai feltétel sok más tartalmi körülménnyel együtt alkothat teljes képet 
a nők és férfiak közötti esélyegyenlőségről”.9

A nemzetközi genderkérdésekkel foglalkozó diskurzusoknak ugyanakkor egyre je-
lentősebb részét képezik a fejlődő államokban formálódó női emancipációs folyamatok. 
Ahogy a nemi kvóta rendszerével foglalkozó neves svéd kutató, Drude Dahlerup is meg-
jegyzi 2006-ban  megjelent Women, Quotas and Politics10 című kötetében, a nemzetközi 
szervezetek egyre aktívabb szerepet vállalnak a nemzetépítés, a béketeremtés és békeépítés 
folyamatában. E tevékenységeknek pedig egyre nagyobb arányban válik részévé a nemi kvóta 
bevezetése, különösképpen a posztkonfliktusos társadalmak esetében. A világ társadalmai-
ban a nők és férfiak közötti egyenlőség megteremtéséhez, kiváltképp a nők döntéshozatali 
pozícióba történő integrálódásához a fejlődő államok legtöbb esetben az Egyesült Nemzetek 
Szervezete (ENSZ) által meghatározott, társadalmi nemek közötti egyenlőségre vonatkozó 
normákhoz adaptálódnak.11 A nemi kvóta szubszaharai Afrika területén való megjelenését 
a későbbiekben tárgyaljuk.

Fontos tehát azon, Ilonszki által említett tartalmi körülmények Ruandára vonatkozó 
feltérképezése, amelyeknek köszönhetően az elmúlt több mint két évtized során forradalmi 
változások történtek az országban a nők és férfiak közötti egyenlőség tekintetében. A vizs-
gálat viszont nem történhet kizárólag a nemzetközi szakirodalmak feldolgozásával, ahhoz, 
hogy a folyamatokat mélységeiben megértsük, elengedhetetlen a helyi szakemberekkel, 
politikusokkal, civil szervezetek vezetőivel, valamint akadémikusokkal történő beszélgetés 
és interjúk készítése. Ezen elgondolás mentén témavezetőm, Tarrósy István szervezésében 
valósult meg 2015 márciusában az első Tanzániára és Ruandára fókuszáló háromhetes 
terepmunkám. Második ruandai terepmunkám során, 2016 tavaszán ösztöndíjasként egy 
hónapon keresztül vendégkutatóként tevékenykedtem a Ruandai Egyetem Gender Intézeté-
nél (University of Rwanda Centre for Gender Studies) dr. Jolly Rubagiza, a Gender Intézet 
akkori igazgatójának témavezetése alatt. E kutatóút során lehetőségem nyílt a helyiekkel, 

9 Ilonszki 2014, 43.
10 Dahlerup 2006.
11 Dahlerup 2006, 4–9.
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valamint a Gender Intézetnél dolgozó oktatókkal lefolytatott mélyebb beszélgetésekre. Ezek 
mellett mélyinterjúkat készítettem a Családért és Társadalmi Nemekért Felelős Minisz-
tériumban,12 a Gender Monitoring Office-nál, a National Women’s Councilnál, az ENSZ 
nemek egyenlőségével és nők felemelkedésével foglalkozó egysége (UN Women) ruandai 
szervezeténél, további kormányzati és civil szervezeteknél, illetve hét országgyűlési politi-
kussal. Jelen írásomban a második terepmunkám alkalmával készített empirikus kutatásom 
eredményeit használom fel.

Női politikai képviselet a szubszaharai Afrika területén

Afrikai nőtörténet a tudományos diskurzusokban

Az afrikai történetírásban az 1990-es  évekig a fekete kontinens lakóit legtöbbször emberi 
színvonalat el nem érő, primitív, szexuálisan túlfűtött karakterekként ábrázolták.13 Paul 
Tiyambe Zeleza számos, Afrika történelméről szóló kötet14 átvizsgálását követően megál-
lapította, hogy az afrikai nők egyáltalán nem vagy csak marginális szerepben jelennek meg 
a mainstream afrikai történetírásban. A többségében nyugati férfiak által publikált (amit 
Oyěwùmi a fehér férfiak hegemóniájának nevez) kötetekben romantikusként aposztrofált 
prekoloniális időszakot leszámítva, amikor is a nők és férfiak között fennállt az egyenlőség, 
az afrikai nők örökös elnyomott és áldozatszerepben jelennek meg.15 Az 1990-es  évektől 
átütő, pozitív változásnak lehetünk tanúi az afrikai nőkről, valamint a nők és férfiak közötti 
egyenlőségről, illetve egyenlőtlenségről szóló szakirodalom megjelenésének tekintetében. 
Tudománytörténeti szempontból helytálló az a megállapítás, hogy elsőként a nyugati szak-
irodalom foglalkozott az afrikai genderkérdésekkel. Ennek oka magától értetődő, hiszen 
tudományos körökben, Európában és az Egyesült Államokban korábban kezdték kutatni 
a nők és férfiak közötti egyenlőség kérdéskörét, mint Afrikában. A nyugati kutatók tehát 
az általuk megalkotott normarendszerben próbálták értelmezni a harmadik világ, köztük 
Afrika országainak gender aspektusait. Az 1990-es  évektől viszont egyre több nyugati és af-
rikai kutató tollából jelentek meg tudományos munkák gender témában. Egy olyan afrikai 
akadémiai kör kiforrásának is tanúi lehetünk ebben az évtizedben, amely a korábbi, nyugati 
szerzők által publikált munkákat helyezi kritikai kontextusba, valamint reflektál azokra.16

12 Ministry of Gender and Family Promotion.
13 Oyěwùmi 2004, 26.
14 Hammond–Jablow 1970; Curtin 1964; Miller 1986.
15 Zeleza 2005, 207–217.
16 Megjegyzendő viszont, hogy az afrikai szerzők által publikált kötetek vagy éppen folyóiratcikkek jelentős 

hányadát nyugati kiadók jelentetik meg. Nem szabad továbbá figyelmen kívül hagyni, hogy számos afrikai 
születésű kutató folyatott tanulmányokat nyugati egyetemeken, majd ezt követően maradt is nyugati akadémiai 
berkeken belül. Ide sorolható például Oyèrónké Oyěwùmi, az amerikai Stony Brook Egyetem nigériai szüle-
tésű docensének munkássága, akinek tevékenysége kiemelkedő az afrikai perspektívából értelmezett afrikai 
gender-szakirodalom megteremtése és publikálása tekintetében. 1997-ben  megjelentette a The Invention of 
Women. Making an African Sense of Western Gender Discourses című kötetét, amelynek címe egyértelműsíti 
a korábban említetteket, hiszen egyfajta reflexiót és afrikai terepet jelenít meg a nyugati szerzők által képviselt 
genderdiskurzusra vonatkoztatva. Szintén ezen témához kapcsolódik a 2004-ben  Oyěwùmi szerkesztésében 
megjelent African Women and Feminism: Reflecting on the Politics of Sisterhood című könyv. Oyěwùmi 
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Az afrikai nőtörténet rövid összefoglalója

A fekete kontinensbeli nők múltbéli politikai és civil szerepvállalásának bemutatása újfajta 
látásmódot biztosít az Afrika kontextusában értelmezett társadalmi nemek egyenlőségének, 
ugyanis már a gyarmatosítás előtt nagy számban léteztek női érdekérvényesítő szerveze-
tek.17 Ebben az időszakban különösképpen fontos szereppel bírt a női vezetők társadalomban 
elfoglalt helye és megbecsültsége. A szváziknál például a király anyja a királlyal együtt 
volt felelős a kormányzásáért. Mindkét uralkodó saját rezidenciával, bírákkal és hivatalno-
kokkal rendelkezett. A női és a férfi uralkodó külön kormányzott, ám egymás folyamatos 
ellenőrzésével tartották fenn az egyensúlyt. Az Afrika délnyugati részén fekvő Angolá-
ban szintén társuralkodói rendszer működött, a király általában a nővérével vagy húgával 
kormányzott együtt, aki külön adót szedett és saját hivatalnokokkal rendelkezett. Sierra 
Leone esetében a mende népcsoporthoz tartozó nők voltak a tagjai az úgynevezett Bun-
dunak, amely egy hierarchikusan strukturált női politikai szervezetként működött. Egyéb 
szubszaharai térségekben nemcsak társuralkodói formában, hanem a hatalom egyedülálló 
birtokosaiként királynői és törzsfőnöki szerepet is betöltöttek nők. Fallon megjegyzi továb-
bá, hogy Afrika gyarmatosítás előtti női politikai reprezentációjához egy olyan eszmeiség 
is kapcsolódott, amely szerint a női társadalmi, gazdasági és politikai érdekeket kizárólag 
nők tudják képviselni.18 A gyarmatosítás bekövetkeztével viszont jelentősen átalakultak a fe-
kete kontinensbeli női és férfi szerepek. Johnson-Odim szerint az afrikai nők egyértelműen 
a kolonizáció áldozatai.19 Oyěwùmi azt vizsgálja, hogy a kolonizációs politikák, ideológiák 
és szabályozások milyen különbségeket mutattak az afrikai nőkre és férfiakra gyakorolt 
hatások tekintetében. Véleménye szerint a genderfaktor nem kettő, hanem négy kategóriára 
vonatkozóan jelenik meg ebben az időszakban. Beszélhetünk ugyanis hierarchikus sorrend-
ben európai férfiakról, európai nőkről, afrikai férfiakról és afrikai nőkről. A csúcson tehát 
a gyarmattartó fehér férfi áll, aki egyben a gyarmatosítás folyamatának, valamint az arról 
való történetírásnak is irányítója.20 Egyes elméletek szerint, ahogy Stephanie Urdang is írja 
Fighting Two Colonialism című könyvében, az afrikai nők kettős kolonizációt (ami jelen 
esetben az elnyomást takarja) szenvedtek el, egyrészről faji diszkriminációt a gyarmattar-
tók, másrészről pedig nemi diszkriminációt az afrikai férfiak részéről.21 Johnson-Odim is 

munkásságához tartozik továbbá egy másik általa szerkesztett, 2005-ben  a Palgrave Macmillan kiadó gon-
dozásában New Yorkban megjelent African Gender Studies. A Reader című kötet-szöveggyűjtemény, amely 
közel 30, többségében afrikai szerző írását tartalmazza. Meglátása szerint az afrikai tudósok olyan mértékben 
fogadják el és azonosulnak az európai gondolkodással, hogy amikor azt gondolják, valami újat hoztak létre, 
akkor is csak a nyugati gondolatmenet afrikai verzióját alkotják meg. A fekete kontinensbeli akadémikusok 
többsége úgy véli, az európaiak által felfedezett törvényszerűségek univerzálisak, nekik tehát mindössze 
annyi a dolguk, hogy az európaiak „építményébe” beillesszék az afrikai „téglát”, azaz aspektust. A probléma 
az afrikai feminista diskurzusban jelen lévő tudósok esetében is helytálló, hiszen ahogy azt említettük, ebben 
az esetben is többségében a nyugati normák értelmeződnek afrikai kontextusban. Ezen látásmód megváltoz-
tatása okán fogalmazódik meg Oyěwùmi és kutatótársai (akik többségében nők) munkássága, akik a fiatal 
Afrika-kutatókban látják a fekete kontinensről szóló feminista diskurzus transzformálásának lehetőségét. 
(Oyěwùmi 1997, 19–20.)

17 Fallon 2008, 17.
18 Fallon 2008, 18–19.
19 Johnson-Odim 2007, 35.
20 Oyěwùmi 1997, 121.
21 Oyěwùmi 1997, 121.
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megjegyzi a gyarmatosítás nőkre vonatkozó kettős negatív hatását, kiemelve a tradicioná-
lis patriarchális berendezkedést, valamint a koloniális patriarchátust.22 A gender aspektust 
vizsgálva a kolonizáció egyik fő hatásaként könyvelhető el, hogy az afrikai társadalmakra 
vonatkoztatva is megjelent a nő mint kategória, ami eddig ilyen formában, mint ahogy azt 
korábban is jeleztük, nem létezett a fekete kontinensen. A kategória létrehozása alapkőként 
szolgált az akkoriban Nagy-Britanniában jelen lévő patriarchális felfogás afrikai megho-
nosításához. Ezen irányvonal szerint a politika egyértelműen a férfiak dolga, hiszen a nők 
alkalmatlanok a politikusi tisztség betöltésére. Ennek köszönhetően az afrikai nők folya-
matosan szorultak ki a különböző, korábban általuk birtokolt vezetői pozíciókból. Szemben 
a már említett gyarmatosítás előtti időszakkal, amikor a legtöbb esetben a nők a férfiakhoz 
hasonlóan egyaránt részesei voltak a köz- és a hatalmi szférának, a kolonizáció idején egy 
szigorú, maszkulin hatalmi rendszer részeseivé, illetve kiszolgáltatottjaivá váltak. Fontos 
viszont azt is kiemelni, hogy a gyarmatosítás ideje alatt az európai nők is csak tipikus nőies 
szakmákban, adminisztrátorként és nővérként dolgoztak a fekete kontinensen. Az európai 
nők afrikai szerepvállalása is jól igazolja a patriarchális társadalmi berendezkedés, illetve 
a maszkulin aspektusú kolonizációs kultúra fekete kontinensbeli voltát. Ahogy erősödött 
az autoriter rendszer kiépítése, úgy szorultak ki a nők a különböző intézményekből, vala-
mint váltak (a férfiakhoz hasonlóan) az európai szabályok alárendeltjeivé. A korábbiakkal 
ellentétben az állam a házasságot, a válást és a gyermekvállalást is különböző irányvonalak 
mentén szabályozta. Büntették például a házasságon kívüli gyermekvállalást, szemben 
a törzsi tradíciókkal. Az új szabályok egyértelmű korlátot és hátrányt jelentettek az afrikai 
nők számára.23 Az afrikai nők és férfiak közötti társadalmi különbséget tovább erősítette 
az európai misszionáriusok befolyásával működő katolikus oktatási rendszer kiépítése. 
A misszionáriusok egyik fő célkitűzése az volt ugyanis, hogy saját képükre formálják 
és küldetésükhöz híven civilizálttá alakítsák az afrikai társadalmakat. Ehhez viszont olyan 
afrikai (férfi) misszionáriusok kinevelésére is szükségük volt, akik a későbbiekben az egy-
ház szolgálatába tudtak állni. Az európai felfogás szerint a nők csak támogató szerepben, 
mint feleség jelentek meg a misszionárius férfiak mellett, a misszionárius tevékenységeket 
érintően más feladatok ellátására ugyanis nem találták őket alkalmasnak. Az európaiak 
Afrikában az oktatás során tehát egyértelműen a férfiaknak tituláltak kitüntetett szerepet, 
ám a keresztény kultúra meghonosítása, valamint a gyermekek keresztény szellemben való 
nevelése szempontjából a nők mint családanyák töltöttek be fontos szerepet.

Az 1960-as  évektől számos afrikai ország nyerte el a függetlenségét24 – Afrika évében, 
1960-ban  17 volt gyarmati terület szabadult fel. A dekolonizációs hullám hosszú távon po-
zitívan hatott az afrikai nők politikai és társadalmi szerepvállalására, az első évtizedekben 
viszont nem történt mérvadó változás helyzetükben. Annak ellenére, hogy továbbra is a nők 
végezték a mezőgazdasági munka nagy részét, továbbképzést inkább a férfiak számára szer-
veztek, valamint számos országban a nők továbbra sem örökölhettek vagy birtokolhattak 
földeket. Iskolázottságukban és a munkaerőpiacon való elhelyezkedésüket tekintve továbbra 
is nagy lemaradást nyugtáztak a férfiakkal szemben.25 A kezdeti nehézségek és a negatív 
hatások ellenére ugyanakkor a demokratikus átmenet során politikai, társadalmi és gazdasági 

22 Johnson-Odim 2007, 47.
23 Oyěwùmi 1997, 124–127.
24 Tarrósy 2006, 385.
25 Johnson-Odim 2007, 49.
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értelemben is sikeresen tudták magukat pozicionálni a szubszaharai afrikai nők. Az 1980-as  
évek során megfigyelhető volt a civilek részéről egyfajta mobilizáció, amely a nők politiká-
ba történő integrációját, valamint a valós érdekképviseletük kialakítását szorgalmazta.26

Ezen egyenlőtlenségek leküzdésére számos kontinensen és nemzetállamokon belüli 
intézkedés született, valamint a nemzetközi szervezetek is számos, a nők emancipációjára 
irányuló programot és stratégiát fogadtak el. A szubszaharai országok, az Afrikai Unió, 
a Kelet-afrikai Közösség, illetve egyéb, kontinensen belüli szupranacionális szervezetek 
folyamatosan adaptálódtak az ENSZ társadalmi nemek közötti egyenlőséget kialakító 
stratégiáihoz.

Az afrikai nők politikai képviselete napjainkban

Az 1990-es  évektől számos szubszaharai országban indult meg a nők emancipációja. Két-
oldalú folyamatról van szó, hiszen egyrészről nemzetállamokon belüli, másrészről pedig 
szupranacionális szervezetek és donorok által meghatározott szabályozásokhoz, illetve 
irányvonalakhoz történő adaptációról beszélhetünk, ami határozott összefüggésben áll 
az államok demokratikus politikai berendezkedésre27 történő átalakulási törekvéseivel. 
Nemzetközi szervezetek által meghatározott irányvonalak közé sorolhatjuk az 1995-ben  
az ENSZ Nők IV. Világkonferenciáján megfogalmazott Pekingi Cselekvési Programot 
(PCSP), amely tovább növelte az afrikai államok nemi kvóta bevezetésére irányuló törek-
véseit. Ennek köszönhetően számos afrikai regionális és nemzetközi szervezet vette át 
és alkalmazta stratégiáiban a PCSP-ben  megfogalmazottakat, különös tekintettel a nők 
politikai szerepvállalását szorgalmazó irányvonalakra. Több afrikai ország ratifikálta to-
vábbá az ENSZ Közgyűlése által 1979-ben  elfogadott, a nőkkel szembeni hátrányos meg-
különböztetés felszámolásával foglalkozó egyezményt (Convention on the Elimination of 
All Forms of Discrimination against Women, CEDAW).

Négy olyan tényezőt emelhetünk ki, amelyek a nemzetközi szabályozásokon és stra-
tégiákon túl egyértelműen elősegítették az afrikai nők politikába történő integrációját, 
valamint a nemi kvóták bevezetését: a női mozgalmakat, a posztkonfliktusos faktorokat, 
a demokratizálódást, valamint a nemzetállami célkitűzéseket.28 A női mozgalmak esetében 
érdemes kiemelni, hogy azok nagyban hozzájárultak a nők fokozott politikai szerepvállalá-
sához, hiszen a nők a különböző megmozdulások során nemcsak kiálltak a jogaikért, hanem 
egyfajta törekvést is megfogalmaztak a jövőbeli döntéshozatali pozíciók betöltésére. Ezeket 
a női szerveződéseket általánosságban az jellemezte továbbá, hogy társadalmi, kulturá-
lis és vallási különbségektől függetlenül próbálták képviselni a nők érdekeit. Ez az irány 
pedig egyértelműen szembement az adott időszakra jellemző, férfiak által uralt, korrupt, 
nőket kizáró politikai kultúrával. A folyamat tehát magyarázható azzal, hogy a már emlí-
tett gazdasági, társadalmi és egyéb területeken való lemaradást gyorsan kívánták behozni 
a szubszaharai országok, ennek során európai értelmezésben is liberálisnak mondható 

26 Fallon 2008, 36–37.
27 Itt meg kell jegyeznünk, hogy az afrikai kontinens esetében a demokratikus politikai berendezkedést és több-

pártrendszert definiáló alkotmány nem minden esetben egyezik a valósággal, így legtöbbször csak látszat-
demokráciáról beszélhetünk. Erre részletesebben a későbbiek során térünk ki.

28 Tripp et al. 2009, 118–124.
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 alkotmányt, valamint kvótarendszer vezettek be. A kontinensen a legmagasabb női politikai 
képviselettel rendelkező államok többsége háborús konfliktusokon ment keresztül az utóbbi 
években. A posztkonfliktusos időszak pedig, ellentétben a többségében férfiak által dominált, 
maszkulin berendezkedést megszilárdító háborús periódussal, határozott előnyökkel bírt 
az afrikai nők számára. Az említett nemi kvóta bevezetése tehát egyértelműen új kapukat 
nyitott meg a nőknek, valamelyest ingoványtalajra helyezve ezáltal a kolonizáció idején 
megszilárdult patriarchális társadalmi berendezkedést. A teljesség igénye nélkül, néhány 
országot kiemelve elmondhatjuk, hogy Afrikában elsőként Ghánában, az ország 1957-ben  
történő függetlenedését követően vezettek be nemi kvótát. A genderkvótát Tanzániában 
1975-ben, Szenegálban 1982-ben, Ugandában 1989-ben, a Dél-afrikai Köztársaságban 
1994-ben, Ruandában pedig 2003-ban  határozták meg.29

A nemi kvótáknak alapvetően három fő, gyakorlatban is alkalmazott típusát külön-
böztethetjük meg: alkotmányban rögzített, törvényben szabályozott, illetve politikai pártok 
által alkalmazott.30 A százalékos arányokat illetően jelenleg a szubszaharai Afrika területén 
23,4%-os  a nők országgyűlési reprezentációs aránya. Ez az arány mindössze 0,1%-kal  ma-
gasabb a 23,3%-os  világátlagnál. Összehasonlítás végett érdemes kiemelni, hogy az ame-
rikai kontinensen 28,1%, Európában pedig 26,4% jelenleg a nők parlamenti képviselete.31 
Egészében elmondható, hogy az 1990-es  évek közepe óta mindhárom kontinensen jelentős 
emelkedés figyelhető meg a női politikusok számarányának tekintetében. Pontos adatokat 
az alábbi diagram szemléltet 1997-től  (ettől az évtől rendelkezik ugyanis az IPU konkrét 
értékekkel) 2017-ig.

1. ábra
A női parlamenti reprezentáció százalékos aránya 1997 és 2017 között

Forrás: a szerző saját készítése az Interparlamentális Unió statisztikái alapján. Lásd IPU 2017.

29 Inter-Parliamentary Union 2017.
30 Mike 2009, 18.
31 Inter-Parliamentary Union 2017.
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A fekete kontinens minimálisan elmarad ugyan az amerikai és az európai adatoktól, ám 
az elmúlt közel két évtizedben több mint duplájára nőtt a nők parlamenti százalékos ará-
nya. Ez igaz az amerikai kontinensre vonatkoztatva is, illetve meg kell jegyeznünk, hogy 
Európa esetében is majdnem megduplázódott a női képviselők nemzeti parlamenti aránya. 
A folyamatok érdekessége mégis az, hogy Afrika lépést bírt és a mai napig bír tartani Euró-
pával, valamint Amerikával. Hozzá kell tennünk viszont, hogy minden arányszámot az adott 
kontinens kontextusában szükséges értelmeznünk. Abból például, hogy egyes szubszaharai 
államokban magasabb a női képviselet aránya, mint egy európai országban, nem következik, 
hogy ezekben jobb a nők helyzete, mint Európában. A két kontinens közötti, nők helyzetére 
vonatkozó összehasonlítás az eltérő történelmi, szociokulturális, illetve egyéb körülmények 
okán nem is bizonyulna szerencsés vállalkozásnak.

Meg kell néznünk, hogy a női parlamenti többségnek köszönhetően a nők politikába 
történő integrációján túl (számszerű növekedés) történtek-e olyan közpolitikai változások, 
amelyek előremozdították a társadalmi nemek közötti egyenlőség kialakítását? Különb-
séget kell tehát tennünk a deskriptív, azaz a leíró, valamint a szubsztantív, azaz a valódi 
tartalommal bíró képviselet között. Coffé egy harmadik tényezőt, a szimbolikus szintet 
emeli be a női politikai képviselők jellemzésére. A szimbolikus szint azt mutatja meg, hogy 
a parlamentben ülő nők mennyiben tudnak példaképként és inspirációként szolgálni a társa-
dalom többi nőtagja számára arra vonatkozóan, hogy később ők is aktív vagy passzív (azaz 
valóban tudnak érdeket képviselni, vagy csak látszólagos a reprezentáció) szereplőként részt 
vegyenek a politikai életben, növelve ezzel a politikába vetett bizalmukat.32

Ruanda esetében ezen tényezőket vizsgáljuk majd. Megjegyzendő viszont, hogy nehéz 
általános érvényű törvényszerűségeket levonni az egész kontinensre vonatkoztatva, hiszen 
minden ország egyedi fejlődési útvonalon halad, ezért saját kontextusukban értelmezhetők 
igazán.

A társadalmi nemek kérdéskörének megjelenése az Afrikai Unióban 
és a Kelet-afrikai Közösségben

Az Afrikai Unió (AU) 2010-ben  fogadta el a társadalmi nemekkel kapcsolatos közpolitikákra 
vonatkozó cselekvési tervét (Gender Policy Action Plan), amely az ENSZ, illetve az EU 
gendertémát érintő közpolitikai stratégiáira épül. Jelenleg az 55 tagállam 70%-a  rendelke-
zik valamilyen, a társadalmi nemek közötti egyenlőség megteremtésére irányuló nemzeti 
közpolitikával, de ezek nem minden esetben vannak törvénybe foglalva.33 Az AU Bizott-
ságának elnöke 2012 és 2017 januárja között szintén nő volt, Nkosazana Dlamini-Zuma.

Az AU gender-közpolitikájának célja, hogy: a társadalmi nemek közötti egyenlőség 
megteremtésére vonatkozó programokat, terveket és stratégiákat minden döntéshozatali 
szintre kiterjessze; intézményi keretet teremtsen a genderstratégiák és a nők helyzetének 
javítására irányuló intézkedéseknek; irányelveket dolgozzon ki, és befogadó környezetet 
teremtsen a társadalmi nemek közötti egyenlőség megteremtésére vonatkozó stratégiáknak; 
monitorozza a genderstratégiák hatékonyságát; támogassa a nők és férfiak tudásbázisokhoz 

32 Coffé 2012, 286.
33 African Union 2009, 5.



184 Afrika a globalizált világban

és információhoz való hozzáférését. Az AU a társadalmi nemek közötti egyenlőséget hir-
deti a döntéshozatalban is, ennek köszönhetően 50-50%-os  irányelvet fogalmaz meg a nők 
és férfiak döntéshozatali pozícióban lévő aránya tekintetében.34 Az Afrikai Unió 2010-ben  
Nairobiban a 2010 és 2020 közötti időszakot az afrikai nők évtizedének (African Women’s 
Decade, AWD) nyilvánította. Az AWD az AU olyan végrehajtási keretrendszere, amely 
a globális és regionális társadalmi nemek közötti egyenlőség megteremtésére és a nők 
helyzetének javítására irányuló stratégiák felgyorsítását segíti elő.

A Kelet-afrikai Közösség (East African Community, EAC) alapító szerződésében (East 
African Community Treaty) szintén megtalálható a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség 
megteremtésére való törekvés, valamint a gender mainstreaming irányvonal alkalmazá-
sa, azaz a nemi szempontok különböző területeken történő érvényesülésének elősegítése. 
A szerződés külön kiemeli a nők társadalmi, gazdasági fejlődésben, illetve a kereskedelem-
ben betöltött szerepének fontosságát, valamint hozzáteszi, hogy a nők e területeken történő 
szerepvállalása többek között a tagállamok közötti kooperáció bővítésében és fenntartásában 
is fontos szerepet játszik. Az együttműködés kimondja, hogy a nők jogainak bővítése céljá-
ból a tagállamok a genderszempontokat prioritásként kezelő alkotmány megfogalmazására 
törekszenek (EAC, 2012–2016).35 2015-ös  tanzániai terepmunkánk alkalmával Arushában 
az EAC kommunikációs stratégiáját koordináló szakemberével, Florian Mutabazival készí-
tettünk interjút. A Közösség működésével és felépítésével kapcsolatos témák megvitatásán 
túl az EAC társadalmi nemek közötti esélyegyenlőséget szorgalmazó stratégiájának átbe-
szélésére is sor került. A Közösség prioritásként kezeli a nők és a férfiak közötti egyenlő-
ség megteremtését. A 2011-ben  kiadott és az irányvonalakat 2016-ig  meghatározó 4. EAC 
Fejlődési Stratégia (4th EAC Development Strategy) fontosnak tartja a nők érdekérvénye-
sítésének kérdését. A Közösség genderstratégiája különös hangsúlyt fektet a nők politikai 
szerepvállalásának növelésére. A női politikusok parlamenti arányát illetően viszont meg 
kell jegyeznünk, hogy az öt tagállam nemcsak a szubszaharai Afrika tekintetében, hanem 
világviszonylatban is élen jár. Ahogyan már említettük, Ruanda rendelkezik a legmagasabb 
női reprezentációs aránnyal a világ nemzeti parlamentjei közül.

A nők politikai szerepvállalása Ruandában

Ruandai kutatásaim 2015-ben  és 2016-ban  a két említett terepmunka során valósultak meg. 
Kvalitatív módszerrel mélyinterjúkat készítettem. Interjúalanyaimat hólabdamódszer36 
segítségével választottam ki. Az interjúkat tematikai felépítés szerint három csoportra osz-
tottam. A harmadik csoportba helyi és nemzetközi civil szervezetekkel készített interjúim 
tartoznak, ám a terjedelmi korlátok okán ebben az írásban ezekről nem szólok.

34 African Union 2009.
35 EAC 2011.
36 Ahogy Earl Babbie fogalmaz, a hólabdamódszer során a kutató adatokat gyűjt „bizonyos populációba tar-

tozó személyektől, majd megkéri őket, hogy adják meg más, általuk ismert populációba tartozó személyek 
elérhetőségét”. Ezen módszerrel való vizsgálódáshoz Babbie példaként többek között a politikai csoportok 
tanulmányozására vonatkozó kutatásokat hozza (Babbie 2008, 206–207.), ami esetünkben teljes relevanciával 
bír.
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1. Országgyűlési politikusokkal készített interjúk

A feltett kérdések során itt arra kerestem a választ, hogy milyen motivációs tényezőknek 
köszönhetően választották a megkérdezett nők a politikusi pályát (például szerepet játszott-e 
ebben a 30%-os  nemi kvóta). Akadtak-e az eddigi politikusi szerepvállalásuk során olyan 
helyzetek, amikor női mivoltuk előnyt vagy éppen hátrányt jelentett számukra? A társadalmi 
nemek közötti egyenlőséget megvalósító mely programokon dolgoznak, illetve mely civil 
szervezetekkel működnek együtt?

2. Kormányzati szervekkel készített interjúk

Az intézmények tevékenységére vonatkozó kérdéseken túl az érdeklődés középpontjában 
a genderprogramokkal kapcsolatban tapasztalt ellenállások, illetve a rurális, elmaradottabb 
térségekben megvalósuló munka hatékonysága állt. Vajon minden egyes ruandai állampolgár 
egyenlően tud profitálni az adott intézmény programjaiból? Ezeken túl fontos szereppel bírt, 
hogy az interjúalanyok szerint melyek az 1994-es  népirtást követő legnagyobb (intézmény 
által elért) eredmények és a leginkább megoldást kívánó problémák.37

Ruanda és a női érdekérvényesítés kapcsolatának történetében meg kell jegyezni, hogy 
az 1994-es  népirtás után, különösen a 2003-ban  elfogadott új alkotmány normáinak és a kap-
csolódó szabályozásoknak köszönhetően kiemelt hangsúly helyeződik a társadalmi nemek 
közötti egyenlőség megteremtésére, valamint a női érdekérvényesítésre. Ennek egyrészről 
oka a genocídium okozta demográfiai egyenlőtlenség, amelynek következtében a lakosság 
70%-át alkották lányok és nők. Emellett számos özvegy, illetve minden vagyonát elvesztett 
nő maradt egyedül, és kényszerült gondoskodni életben maradt, akár tartós fogyatékosságot 
szerzett családtagjairól és gyermekeiről.38 Megjegyzendő viszont, hogy az imént említett 
tényezőnél nem kisebb mértékben bizonyult fontosnak Paul Kagame számára, hogy Ruanda 
a nemzetközi közösség felé a népirtást követő újjáépítési folyamatok során demokratikus 
értékeket képviseljen, amelyeknek a női politikai reprezentáció és a női érdekérvényesítés 
fontos elemét képezi.39 A népirtást követő időszakban a társadalmi nemek közötti egyen-
lőség megteremtését illetően bőven akadt feladata a kormánynak, ugyanis az 1990-es  évek 
közepétől megkezdődött szabálymódosítások előtt Ruandában szigorú patriarchális társa-
dalmi berendezkedés működött, ahol a nők egyértelműen alá voltak rendelve a férfiaknak. 
A családtagok étkeztetésével, valamint a gyermekek és idősek gondozásával kötelességet 
teljesítő ruandai nők nem örökölhettek és birtokolhattak földet, valamint hitelt sem igé-
nyelhettek. Drasztikus és gyors változtatásra volt tehát szükség annak érdekében, hogy 
legalább törvényi szinten egyenlő jogokat biztosítsanak a ruandai nők és férfiak számára. 
Az 1994 és 2003 közötti időszakot posztkonfliktusos vagy átmeneti időszaknak nevezzük, 
amikor a nemzetközi szervezetek, a helyi civilek és politikusok aktív szerepvállalásának 
köszönhetően óriási előrelépések történtek a ruandai nők és férfiak közötti jogi és társadalmi 

37 Harmadik csoportba helyi és nemzetközi civil szervezetekkel készített interjúim tartoznak, ám a terjedelmi 
korlátok okán ebben az írásban ezekről nem szólok.

38 Rombouts 2006, 204.
39 Bagi 2015, 5–6.
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egyenlőség megteremtésében. 2003-ban  bevezették az új alkotmányt, amelynek értelmében 
Ruanda államformája elnöki köztársaság lett. Megtartották az első demokratikus válasz-
tásokat. Az alkotmányos kvóta kötelező jelleggel 30%-os  reprezentációt ír elő a nőknek 
az országgyűlésben.40 A 26 tagból álló Szenátus 12 tagját helyi tanácsok választják, négyet 
a Politikai Szervezetek Fóruma jelöl, nyolcat az államfő nevez ki, kettőt pedig felsőfokú 
oktatási intézmények delegálnak. A 80 tagú Képviselőházból 53 tagot közvetlen módon 
választanak meg. 24 női képviselőt a helyi szervek választanak (Ez már alapvetően bizto-
sítja a 30%-os  női jelenlétet. A pártok ezenfelül a pártlistán a jelöltállításnál alkalmaznak 
női kvótát.). Két képviselőt az ifjúsági szervezetek, egyet pedig a fogyatékosok szervezetei 
delegálnak.41

Ruanda esete kiválóan szemlélteti tehát a kvótarendszer bemutatása során megfo-
galmazottakat, miszerint a női parlamenti képviselők számarányának növelése érdekében 
az egyik leghatásosabb eredmény az alkotmányban rögzített kvóta segítségével érhető el.42 
A pozitív változások ellenére ki kell emelni, hogy a nemzetközi közösség továbbra is vi-
tatja Ruanda politikai berendezkedésének demokratikus voltát. A Human Rights Watch43 
és az Amnesty International44 jelentései egy olyan autoriter elnyomó rendszerként tarják 
számon Ruandát, ahol az ellenzék nem képes valódi nyomást gyakorolni a népirtást kö-
vető időszak óta hatalmon lévő Ruandai Hazafias Front nevű párt és Paul Kagame elnök 
politikájára. Ezzel szemben az ENSZ és számos nemzetközi szervezet is elismeri Ruanda 
eredményeit, Paul Kagame rendszeres előadója ezen szervezetek társadalmi nemek közötti 
egyenlőség megteremtésével kapcsolatos rendezvényein. Egyfajta ambivalencia figyelhető 
tehát meg a nemzetközi közösség Ruandához való viszonyulását illetően.

A női civilek és politikusok számos olyan törvénymódosítást vittek keresztül, amelyek 
egyértelműen előmozdították a nők emancipációját. A törvényi keretből az alábbi szabá-
lyozásokat emelném ki:45

• 59/2008-as  számú törvény, amely a nők ellen elkövetett erőszakot bünteti;46

• 43/2013-as  számú törvény, amely a földekre vonatkozóan egyenlő birtoklási és hasz-
nálati jogot biztosít a nők és férfiak számára;47

• 27/2001-es  számú törvény, amely védi a gyermekek jogait, és bünteti az ellenük 
elkövetett erőszakot;

• 10/20/2013-as  számú törvény, amely tilt minden nemi, faji vagy vallási alapú orien-
tációt érintő diszkriminációt a politikai pártokon belül;

• 13/2009-es  számú törvény, amely a női és férfi munkavállalók számára egyenlő jo-
gokat és egyenlő fizetést biztosít, valamint bünteti a munkahelyen történő szexuális 
zaklatást;

40 The Constitution of Republic of Rwanda 2003, Article 82.
41 Lutz 2005, 6.
42 Bagi–Tarrósy 2014, 32.
43 Human Rights Watch 2017.
44 Amnesty International 2017.
45 Government of Rwanda 2016, 6.
46 Angol elnevezésén gender based violence. A fogalom tehát a férfiak ellen elkövetett erőszakot is magában 

foglalja. Ám megjegyzendő, hogy az esetek szinte 100%-ában a nőket érinti az erőszak. Ezen törvény beik-
tatása azért bizonyult úttörőnek, mert ez előtt nem szankcionálta (számos afrikai országban a mai napig nem 
bünteti) törvény a nők ellen elkövetett erőszakot.

47 Jelen törvény azért bír kiemelten fontos szereppel, mert a korábbiakban csak a férfiak örökölhettek földeket.
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• a 12/2013-as  számú költségvetési törvény genderérzékeny költségvetést ír elő, 
amelynek értelmében a különböző forrásallokációk és programok hatékonyságának 
a társadalmi nemekre gyakorolt hatások tekintetében is mérhetőnek kell lennie.

A társadalmi nemek közötti egyenlőség megteremtésére vonatkozó intézményi 
keret

Ruandában jelenleg a Gender Machinery nevet viselő, négy pilléren nyugvó intézmény-
rendszer biztosítja a társadalmi nemek közötti egyenlőség megteremtését és fenntartását. 
A MIGEPROF, a Gender Monitoring Office, a National Women’s Council (NWC),48 valamint 
az FFRP tevékenységét nagyon röviden mutatom be, majd az interjúik alapján jellemzem 
jelen tevékenységüket, végezetül pedig az eddig elért eredményeikre és megoldásra váró 
feladataikra vonatkozóan teszek megállapítást.

1. Ministry of Gender and Family Promotion – MIGEPROF: a társadalmi nemekért 
és családért felelős minisztérium 2005 óta viseli ezt az elnevezést. Maga a minisz-
térium 1994-ben, a genocídium lezárulta után alakult meg azzal a céllal, hogy intéz-
ményi keretet adjon az országban szerveződő, társadalmi nemek közötti egyenlőség 
megteremtését célzó intézkedéseknek.49 Interjúalanyom, Batete Redempter (a mi-
nisztériumon belüli genderpromóció igazgatója) elmondta, jelenleg a minisztérium 
legfontosabb tevékenységei a különböző szektorokon belüli kapacitások bővítése, il-
letve az itt dolgozók szakmai továbbképzése. Redempter elmondása szerint a gender 
témára való érzékenység nem egy velünk született dolog. A nők és a férfiak közötti 
egyenlőség megteremtése pedig hosszú folyamat, ezért is nagyon fontos, hogy 
a minisztériumban dolgozók birtokosai legyenek a megfelelő szakmai tudásnak. 
Kihívásként a ruandai férfiaknak a folyamatba bevonását és partnerként kezelését 
emelte ki. Ebből a szempontból az államelnök kiváló példát mutat – jegyezte meg, 
hiszen az ENSZ He for She kampányának egyik meghatározó alakja, a nemzet-
közi fórumok rendszeres felszólalója. A program Ruandában 2015-ben  lépett 
életbe, és az alábbi három fő területre fókuszál: a lányok részvételének elősegítése 
az infokommunikációs piacon, a lányok szak- és műszaki iskolákban tanulásának 
elősegítése, valamint a nők elleni erőszak megszüntetése. Kritikus pontként a nők 
körében tapasztalható magas szegénységet, illetve a középkorú nők körében fenn-
álló analfabetizmust említette meg. Az írni és olvasni tudás hiánya többek között 
azért is jelent problémát, mert ezek a nők nem ismerik a jogaikat, velük szemben 
elkövetett erőszak esetén sem tudnak segítséget kérni. Arra a kérdésemre, hogy 
nekik hogyan tudnak segíteni, hogyan éri el őket a minisztérium, az NWC-vel való 
szoros kooperációt emelte ki. Az intézmény strukturális mivoltából fakadóan a fal-
vakig bezárólag képviselteti magát, egy 100 fős falu például 7 fős képviselettel bír 
az NWC-ben.

48 Ezen szervezettel Kigaliban való tartózkodásom idején technikai okok miatt nem volt alkalmam interjút 
 készíteni.

49 MIGEPROF 2017.
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2. National Women’s Council (Nők Nemzeti Tanácsa) – NWC: szervezi, mobilizálja 
és támogatja a ruandai nők nemzeti fejlődésben való részvételét. Lokális szinten 
tanácsokkal rendelkezik.

3. Gender Monitoring Office (társadalmi nemek közötti egyenlőség megteremtésére 
irányuló programokat ellenőrző hivatal) – GMO: tevékenysége nemcsak az állami, 
hanem a magánszférára, illetve a gazdasági, politikai és a civil szektorra egyaránt 
kiterjed. A genderrel kapcsolatos hazai és nemzetközi stratégiák, programok beik-
tatását, valamint hatékonyságát mérik, majd pedig riportokat készítenek különböző 
indikátorok mentén. Interjúalanyomat, Cyizanye Allent (a nők ellen elkövetett erő-
szakos tevékenységeket és egyéb igazságtalanságokat monitorozó részleg igazga-
tója) arról kérdeztem, hogy melyik a jelenleg futó legfontosabb projektjük. Allen 
a nők ellen elkövetett erőszak megfékezésére irányuló projektek tartományi szintű 
monitorozását emelte ki. Ezzel elsősorban az a céljuk, hogy összehasonlítsák a kü-
lönböző tartományok hatékonyságát. Természetesen szoros összeköttetésben állnak 
a Gender Machinery további intézményeivel, így a genderérzékeny költségvetés 
előkészítésében is szolgáltatnak adatokat a minisztérium számára. Interjúalanyom 
a genderérzékeny auditok civil és privát szektorra vonatkozó szervezését emelte 
még ki. Ezek során azt vizsgálják, hogy egy adott tevékenységet végző vállalkozás, 
például egy hotel mennyire tartja be a nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó 
szabályozásokat. A rurális területen, szegénységben élő nők helyzetét érintő kérdé-
semre vonatkozóan elmondta, hogy valóban őket sújtja legnagyobb mértékben a fér-
fiak által elkövetett erőszak, így ezen a területen bőven akad még tennivaló. Allen 
célként a nők és férfiak közötti egyenlőség társadalmi szintű megértését emelte ki. 
Megjegyezte ugyanis, hogy a hatékony intézkedések ellenére az olyan kulturális 
berögződések, amelyek háztartásbeliként definiálják a nőket, továbbra is erősek. 
Elmondása szerint ha egy korábban a ház körüli teendőkkel és a gyermekekkel fog-
lalkozó nő politikai karrierbe kezd, a társadalom nagy része továbbra is tabuként 
kezeli az ügyet, illetve a jelenség nemtetszést szül (főként a férfiak körében). A sze-
génység és a kulturális berögződések mellett Allen harmadik kihívásként a férfiak 
társadalmi nemekkel kapcsolatos programokba történő integrálását és azok iránti 
elköteleződését hangsúlyozta. A férfiak körében még mindig él a genderkérdésekkel 
kapcsolatos félreértés, amely szerint ez kizárólag a nők ügye.

4. Forum of Rwandan Women Parliamentarian – FFRP: a ruandai női politikusok 
parlamenti fóruma 1996-ban  alakult, szintén a nők jogaiért, a nők ellen elkövetett 
erőszak megfékezéséért, valamint a nők politikai és társadalmi szintű szerepválla-
lásának megerősítéséért tett komoly lépéseket. Politikai hovatartozástól függetlenül 
vesznek részt benne a női és férfi képviselők, és kizárólag a női kérdéseket érintő 
ügyeket tárgyalják.50 Az FFRP-nek  jelenleg 91 tagja van, ebből 29 férfi.51 A ruandai 
választási rendszer értelmében 24 nőt a helyi bizottságok közvetve választanak 
a parlamentbe, ők automatikusan tagjai az FFRP-nek. Az alkotmány ugyan úgy 
szól, hogy ezen képviselőnők független képviselők, az interjúk során azonban 
azt tapasztaltam, hogy ők a kormányon lévő RPF szimpatizánsai. Összességében 

50 Powley 2007, 6.
51 New Times 2016.
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a meginterjúvolt női politikusokról elmondható, hogy a népirtás után nagy szükségét 
érezték annak, hogy segítsenek honfitársaikon, illetve saját helyi közösségeiken. 
Beszélhetünk tehát a küldetéstudat megjelenéséről. Ennek is köszönhető az, hogy 
annak ellenére, hogy a meginterjúvolt politikusnők többsége külföldön, például 
Szenegálban, Ugandában végezte az egyetemi tanulmányait, ezt követően visszatért 
Ruandába. Külföldi tartózkodásukban a népirtás előtt és alatt tuszi származásuk 
is szerepet játszott. A kötelező jellegű 30%-os  kvóta pedig egy pluszmotivációt je-
lentett a politikuspálya választása mellett. Ambiciózusságuk ellenére meg kellett 
birkózniuk a tradicionális női szerepekből fakadó nehézségekkel. Egyik interjúala-
nyom elmondta, hogy sokáig küzdött, mire nem volt lámpalázas, amikor tömeg előtt 
kellett beszélnie. Egy másik képviselőnő házassága válással végződött, mert az ott-
honi teendők ellátása helyett politikai szerepet vállalt. Harmadik interjúalanyom 
megtanult motorozni, hogy a szomszédos faluba is eljusson kampányolni. Szinte 
mindegyikük azt mondta, hogy a rurális térségekben sem tapasztalható ellenállás 
a genderstratégiákkal szemben. Az említett két állami intézményhez hasonlóan ők 
is a mindset szükségességét jelezték, azaz, hogy a társadalomnak meg kell értenie, 
hogy nem csak a nők ügyéről, hanem közös társadalmi érdekről van szó. Női példa-
képként Agathe Uwilingiyimanát, illetve Aloisea Inyumbát52 nevezték meg.

Láthatjuk tehát, hogy az említett négy intézmény kiemelkedő munkát végez a ruandai nők 
és férfiak közötti egyenlőség kialakítása területén. Terjedelmi korlátok okán igyekeztem 
inkább az intézmények vezetőivel készült interjúk kritikusabb pontjaira adott válaszo-
kat kiemelni, ugyanis a stratégiáik az interneten vagy egyéb publikációkban könnyebben 
hozzáférhetők. Végezetül Ruandára vonatkoztatva kiemelném, hogy az elmúlt 20 év jogi 
és egyéb szabályozásai teljes mértékben újradefiniálták a ruandai nők társadalmi szerepét. 
Azért ennyire hatékony a társadalmi nemek közötti egyenlőségre irányuló tevékenység, 
mert azt a mindent kontrolláló állam is támogatja, egyik fő feladatának tekinti.53 A nők 
emancipáció ja tehát egyfajta országimázs is Ruandában. A GMO, a MIGEPRO és az FFRP 
képviselői is nagyon szívesen beszéltek az elért eredményekről. Interjúalanyaim megnyi-
latkozásaiból azt tapasztaltam, hogy úgy állítják be, mintha Ruanda minden tevékenységet 
egyedül menedzselne a genderstratégiák tekintetében, pedig a nemzetközi közösség nagy 
szerepet vállal ebben, főként anyagi vonatkozásban. Az ország lakossága viszont még nem 
volt képes teljesen adaptálódni ehhez az extrém gyorsasággal lezajló folyamathoz. Ezzel 
az intézmények tisztában vannak, ezért is nyilatkoztak úgy az interjúk során a GMO, 
a  MIGEPRO és az FFRP képviselői, hogy „ez egy folyamat, amely még nem ért véget”.

52 Aloisea Inyumba (1964–2012): ruandai politikusnő, a MIGEPROF minisztere (2011–2012).
53 Az interjúalanyaim ezt angol kifejezéssel „cross-cutting” ügynek nevezték.
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Solymári Dániel

Fejlesztéspolitikák Afrikában 
A segélyezés útja: gyámság helyett együttműködés

Absztrakt

A fejlődő államok elmaradottságának és a mögötte húzódó, azzal szoros oksági viszonyban 
álló társadalmi problémák vizsgálata hosszú múltra tekint vissza. A gazdasági nehézségek, 
a növekedési vagy modernizációs elmaradások, a társadalmi és demokratizálódási rend-
ellenességek több tudományág együttes kutatási témái. E multidiszciplináris terület fontos, 
mára önálló kutatási és szakpolitikai irányává vált ága a nemzetközi fejlesztés és segélyezés 
rendszere. A klasszikus szektorok mellett relatíve újnak számít, alig 70 éves, mégis viharos 
gyorsasággal fejlődött: tekintették már a felzárkózás egyedüli üdvözítő útjának, valamint 
össze nem egyeztethető érdekek metszetében elhelyezkedő tévútnak is. Írásunkban, né-
mileg rendhagyóan, a rezsim karakterét és működési módját meghatározó elvi eredőkről 
gondolkodunk és fogalmazunk meg kritikus kérdéseket. Rámutatunk azokra a történelmi 
és emberi körülményekre, amelyek hatására formálódott a fejlesztéspolitika, és amelyek 
kulcsfontosságú háttérül szolgálhatnak az olykor feloldhatatlannak tűnő, máig ható ellent-
mondások kapcsán. Ezt követően az urbanizáció egy speciális aspektusával, a városi szegre-
gációval foglalkozunk. Kenyai, ugandai és tanzániai metropoliszok nyomortelepeinek világát 
mutatjuk be. A gyakorlatból vett jó és rossz példákon keresztül tekintünk rá a szakirányra, 
elmélkedünk a benne rejlő lehetőségeken.

Kulcsszavak: városi szegregáció, egyoldalú segélyezési politikák, szanitáció, a nemzetközi 
fejlesztés kihívásai, a segélyezés története

Abstract

The underdevelopment of the developing states and the underlying societal problems that 
are in close causal relation have been providing a fertile ground for research producing an 
extensive historical background. The economic challenges, the backwardness in growth and 
modernization, the disorders of society and democratization are collective research subjects 
for multiple disciplines. Within this multidisciplinary field the system of international 
development and aid is an important branch that has grown into an independent research 
and policy standard. Besides the classical sectors it is considered relatively new, barely 
seventy years of age, however it has developed with a remarkable speed: it has been viewed 
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as the only true path of closing up, as well as the misleading track on the crossroads of 
irreconcilable interests. In our writing, somewhat unconventionally, we’re thinking about 
the basic principles that define the regime’s character and manner of operation. We point 
out those historical and human sorroundings, that shaped development policy, and could 
serve as key background elements for the sometimes seemingly irresolvable contradictions. 
Then we turn our attention to the world of slums within the metropolises of Kenya, Uganda 
and Tanzania. We look at the question through good and bad examples derived from the 
practice and we contemplate the possibilities hidden within it.

Keywords: unilateral aid policies, sanitation, challenges of international development, 
history of development

Bevezetés

Ahogyan a közvélemény és általában a fejlettebb világ lakosságának jelentős része számára 
a Közel-Kelet a véget nem érő háborús krízisek, úgy Afrika és elsősorban annak szubsza-
harai része a szegénység és a nyomor szinonimája. Afrikával kapcsolatban e végletekig 
leegyszerűsítő és egyoldalú képhez talán még valami tartozik: a segélyek és támogatások 
köztudomású áradata. Az afrikai éhezők, szomjazók támogatása, az örökbefogadott árva-
szegény gyermekek szinte hasonszavak emberiségünk ősforrásával kapcsolatosan. És va-
lóban igaz: megbecsülni se nagyon lehet, hogy az elmúlt évtizedekben hány egyéni, céges, 
egyházi vagy állami dollár, euró, jüan, font, dirham vagy jen talált támogatás formájában 
új gazdára a fekete kontinensen – csak hogy a legnagyobb donorokat említsük. A hatásuk-
ra végbement pozitív változás ugyan tagadhatatlan, de annak hatékonysága, kiterjedése 
és a kifizetésekhez arányos mértéke erősen kérdéses. Az egyes országok sorsa mellett el-
kötelezett laikus adományozók és fejlesztési szakemberek is egyre gyakrabban teszik fel 
a politikailag korrektnek kevésbé, de annál adekvátabbnak tekinthető kérdést, hogy hol 
van a hiba a rendszerben.

Jelen tanulmány első felében, a jelentől rövid időre eltávolodva, bemutatjuk azt az ívet, 
amelyet a nemzetközi fejlesztési segélyezés rendszere az elmúlt fél évszázadban bejárt. 
Kiemelten foglalkozunk mérföldkőnek tekinthető eseményeivel, jelentősebb teoretikusai-
val, valamint azokkal az elvi keretekkel, amelyek a rezsim főbb tulajdonságait máig meg-
határozzák. Célunk, hogy rávilágítsunk arra a születéséből fakadó determináltságra, amely 
megnehezíti a jó szándékok megvalósítását, terepi szintű implementálását – végérvényesen 
pedig a másik ember nehézségeinek és eltérő élethelyzetének mélyebb megértését.

Írásunk második részében, napjainkhoz és a terepi valósághoz folyamatosan közelítve 
az elméletet gyakorlatias hangvétel váltja fel. Az eredőkben rejlő problémák, feloldhatatlan-
nak tűnő ellentmondások mellett jó példákat, működő helyi kezdeményezéseket mutatunk be 
a nemzetközi segélyezés egy speciális vonatkozásában. Témánk az urbanizáció során kiala-
kuló nagyvárosi szegregátumok, nyomortelepek világa és azok segélyezésének lehetőségei.

E tanulmány a téma specifikus aspektusai mellett ismeretterjesztő elemeket is tartalmaz, 
közelebb hozva a nemzetközi fejlesztési segélyezés és a szubszaharai Afrika mindennapi küz-
delmeinek világát. Célkitűzése, hogy bekapcsolódhasson abba a honi és nemzetközi dialógusba, 
amely nyíltan kérdez rá a rendszer bizonytalanságaira és napjainkban betöltött (új) helyére.
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Régi elméletek új köntösben

A világ 150 vezetőjének, koronás főknek, államelnököknek, miniszterelnököknek, valamint 
szakértők egész tömegének részvételével 2000 szeptemberében New Yorkban megtartott 
millenniumi csúcstalálkozó mérföldkő volt a globális szegénység megszüntetéséért folyó 
küzdelemben. A később MDG-k (Millenium Development Goals) néven közismertté vált 
Millenniumi Fejlesztési Célokat az ENSZ hasonló elnevezésű nyilatkozatában1 itt rögzí-
tette. A világ vezetőinek eddig ismert eme legnagyobb összejövetelén 191 nemzet fejezte 
ki közös aggodalmát, és köteleződött el, hogy 2015-re  véget vetnek a mélyszegénységnek 
és az éhezésnek, mindenki számára elérhetővé teszik az alapfokú oktatást, előmozdítják 
a nemek közötti egyenlőséget, kétharmadával csökkentik az öt év alatti gyermekhalandóság 
és háromnegyedével a gyermekágyi halandóság arányát, biztosítják a környezeti fenntart-
hatóságot, és mindennek érdekében globális partnerségeket építenek ki. Ambiciózus célok, 
belátható időkeret. Az úgynevezett millennium projekt finomhangolását 2005 márciusában 
a Nobel-békedíjas Kofi Annan, majd 2008-ban  már Pan Gimun (vagy közkeletű angol for-
májában Ban Ki-moon) vezetésével folytatták. A 2010-es  MDG-világcsúcson az ígéretek 
betartása érdekében akciótervet dolgoztak ki2 és kezdeményezéseket hirdettek 40 milliárd 
dolláros összértékben. 2013-ban  a fenti célok elérése érdekében ezt az összeget további két 
és fél milliárd dollárral növelték, és a találkozó záródokumentumában3 Post-2015 fejlesz-
tési agenda elnevezéssel tovább konkretizálták a közelgő határidő előtti tevékenységi kört. 
Az ENSZ értékelése és az MDG-kről szóló zárójelentés szerint a kezdeményezés és az ab-
ban szereplők a történelem „legsikeresebb szegénység elleni mozgalmát hajtották végre”.4 
A pozitív eredmények kétségtelenek, az értékelések azonban már erősen megoszlanak. Úgy 
tűnik, hogy az átütő siker a dollármilliárdok ellenére sajnos elmaradt: 2017-ben  világszerte 
még mindig több mint 600 millió ember nem jut megfelelő minőségű ivóvízhez, 800 millió 
embernek nem jut elég ennivaló és közel 1 milliárd ember kénytelen kevesebb mint napi 
1–1,25 dollárból megélni. Valamint rengeteg országban még mindig nem beszélhetünk 
az egyenlő női jogok érvényesüléséről. Sok anya továbbra is szükségtelenül hal meg szü-
lés közben, és milliók vesztik életüket mára egyébként megelőzhető betegségekben – csak 
hogy az MDG-alapcélokat említsük.

Mindennek ellenére a humanitárius törekvés a millenniumi határidő lejártát követően 
új lendületet kapott: az MDG-k kiindulópontul szolgáltak egy új, bővített keretrendszernek: 
a Fenntartható Fejlődési Célok (SDG) elnevezésű folyamatnak. A világ állam- és kormány-
főinek csúcstalálkozóján 2015 szeptemberében a vezetők elfogadták az új, 17 egyetemes 
főcélt, 169 alcélt és indikátorokat is magában foglaló rendszert, amely immár a fenntartha-
tóság jeligéjét tűzte zászlajára. A megállapodás szerint az ENSZ tagállamainak a következő 
15 évben, 2030-ig  a politikáik meghatározása során ezt kell(ene) figyelembe venniük. Az új 
fejlesztési koncepcióhoz természetesen új költségvetés is társult. Az elmúlt években a fenn-
tarthatóságot, globális szolidaritást, intézményes megújulást célzó törekvések olyan jelentős 
iratokkal egészültek ki, mint Jean-Claude Junckernek, az Európai Bizottság  elnökének fehér 

1 UN 2010.
2 UN 2010.
3 UN 2015.
4 PSUP Team 2015.
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könyve5 Európa jövőjéről, a fejlődésről-fejlesztésről és a továbblépés irányáról. Az ötpontos 
dokumentumot a nemzetközi fejlesztők további pontokkal egészítették ki. Hasonlóan je-
lentős, a maga nemében történelminek is tekinthető Ferenc pápa első önálló, Laudato si 
elnevezésű enciklikája a közös otthon gondozásáról és az átfogó ökológiai perspektíváról. 
Az iratban kiemelt helyet kapott a környezeti krízisek hatásaitól szenvedő ember, ahogyan 
a tiszta ivóvízhez való jutás egyetemes jogának kérdése is. A Millenniumi Fejlesztési 
Célok első (a súlyos szegénység és éhínség megszüntetése), a hetedik (a környezeti fenn-
tarthatóság biztosítása), valamint a nyolcadik (globális partnerségek kiépítése a fejlesztés 
érdekében) céljaira fókuszálva született meg a bonyolult elnevezésű szakpolitikák fejlesztési 
célú koherenciája program, röviden PCD. Az új felismerés abban áll, hogy a segélyezések 
és fejlesztéspolitikák nem eléggé hatékonyak, ugyanis a nemzeti szintű szabályozások nem 
eléggé összehangoltak. Ez azt jelenti, hogy „a nemzeti és uniós szakpolitikai, tehát például 
agrárpolitikai vagy energiapolitikai döntések meghozatalánál figyelembe kell venni azok 
lehetséges hatásait a fejlődő világra. Nemcsak, hogy ki kell küszöbölni, hogy ezek a dön-
tések hátráltassák a szegény országok felzárkózását, hanem eleve arra kell törekedni, hogy 
azt a lehető legjobban támogassák, vagyis koherensek legyenek a nemzetközi fejlesztési 
célokkal.”6 A forradalmi és kétségtelenül innovatív cél érdekében, egészen korán, már 
„2005-ben  az EU is elfogadott egy, »a politikák fejlesztési célú koherenciája« elnevezésű 
programot, amely 12 különféle szakpolitikai területre vonatkozott, hogy a fejlődő országok 
helyi körülményeit, szokásait és adottságait figyelembe kell venni azok segélyezésénél.” 7 
Az EU-s döntéshozók és jogalkotók tovább is mentek: kifejezték, hogy „az európai fejlesz-
tési politika határozottan támogatja a politikák harmonizálását és a partnerországok jobb 
bevonását a pénzügyi kiutalás és tervezés folyamataiba. E célból az EU 2007-ben  elfogadta 
»a fejlesztési politika terén való munkamegosztásra vonatkozó magatartási kódexet«, illet-
ve 2011-ben  a »segélyhatékonysági működési keretet«.”8 A PCD-t idővel aztán felváltotta 
a PCSD, vagyis a fenntartható fejlesztési célú koherenciaprogram (Policy coherence for 
sustainable development) – szintén a fenntarthatóság és partnerség jegyében. Mintegy ko-
ronája lehet az előbbieknek Angela Merkel 2017-es  berlini bejelentése9 is a hamburgi G20-
csúcsra készülve. A több mint fél évszázaddal ezelőtt függetlenné váló afrikai országok sorsa 
iránt aggódókat revelációként érhette a német kancellár új afrikai stratégiája, amelynek 
döntő eleme, hogy a G20-csoportnak partnerségre kell(ene) lépnie Afrikával a gazdasági 
fellendülés beindítása és a biztonság megteremtése érdekében.

Számontartani is nehéz az újabb és újabb szakpolitikai programokat, fejlesztési irányo-
kat alakító elméleteket, irányváltásokat, amelyek gyakran trouvaille-ként fogalmaznak meg 
józan ésszel is belátható alapvetéseket. Csak az elmúlt nem egészen két évtizedben tehát 
az MDK-kból idővel SDG-k lettek, amelyeket a Post-2015 Development Agenda foglalt új 
keretbe. Mindezt tovább finomították a PCD-k szellemében, amelyeket a PCSD-k váltották 
fel. A 2016-os  isztambuli Humanitárius Világcsúcs (World Humanitarian Summit, WHS) 
kiegészítő dokumentumokat fogadott el, majd állami és egyházi vezetők külön iratokban 
hangolták tovább a témát. Az időközben született civil és állami dokumentumokat pedig 

5 Európai Bizottság 2017.
6 Balogh et al. 2015.
7 Európai Parlament 2017.
8 Európai Parlament 2017.
9 G20 Germany 2017.
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megbecsülni sem lehet. Az egyik programot, kezdeményezést a másik éri, az ember csak 
kapkodja a fejét a szakpolitikák útvesztőjében. A segítő szándék tagadhatatlan, a megoldási 
javaslatok annál bizonytalanabbak. A problémák azonban égetőek, és azonnali válaszokat 
kívánnak a világ legnehezebb sorsú területein.

Látásmódok útvesztőiben

„Feneketlen zsák”, „csepp a tengerben”, „kidobott pénz”, „véget nem érő folyamat” – csak 
néhány egyéni vélemény, amelyet budapesti járókelők mondtak a Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat reprezentatívnak nem, de mindenképpen tanulságosnak tekinthető, több napig tartó 
utcai kampánya során10 arra a kérdésre válaszolva, hogy mi a véleményük a távoli, szegény 
országok folyamatos támogatásával kapcsolatban. Az Európai Unió 2015-ös  tematikus 
évének témája ugyanis ez volt. A fejlesztés európai éve nevet viselő emlékév kiemelt céljai 
közt szerepelt, hogy fókuszba állítsa e szakterületet, bemutassa az európai közösség által 
elért eredményeket, és érzékenyítse az egyre szkeptikusabbá váló közvéleményt. Az EU-s 
kampány ezen túl nem tűzött ki kisebb célt, mint hogy a 2015-ös  év korszakhatár legyen 
a fejlesztés történetében. Nem véletlenül esett tehát a választás e témára. Az ambiciózus 
kijelentés hátterében valóban egy korszak lezárása állt, tudniillik ez volt „az az év, amikor 
lejárt a világ országai által 2000-ben  elfogadott millenniumi fejlesztési célok teljesítésére 
kijelölt határidő, és amikor a nemzetközi közösségnek ki kellett alakítania a szegénység 
felszámolását és a fenntartható fejlődés előmozdítását célzó jövőbeli törekvések globális 
keretrendszerét”.11 Hogy mennyiben teljesültek e célok, és mit is jelentenek a fogalmak, 
a kijelölt határidő, később tekintjük át. Az emlékév ötletgazdáinak üzenetében továbbá 
szerepelt még, hogy „minél több polgárnak kedvet csináljanak ahhoz, hogy részt vegye-
nek”12 az Európai Uniónak a szegénység felszámolásáért világszerte végzett elkötelezett 
küzdelmében. Harcmező ez a javából, a szakterületen dolgozók számára nem is kérdéses. 
Az Európai Unió lakosságának a távoli országok és általában a külföld iránti érdeklődése, 
tudatossága azonban egységesnek korántsem nevezhető, nehéz általános megállapításokat 
és elérendő célokat megfogalmazni. A nemzetközi térben aktív, világnyelveket beszélő, 
esetleg gyarmati múlttal is rendelkező országok, mint Franciaország vagy az Egyesült Ki-
rályság, illetve más, szintén globális hatalmi erővel bíró jóléti társadalmak, mint Német-
ország vagy a skandináv államok kifelé való nyitottsága a magyar lakosságéval össze nem 
hasonlítható. Így az EU-ban  gyakran hangoztatott részvételi kedv, adományozási szándék 
országonként erősen eltérő. Ezt vizsgálta a Demokratikus Jogok Fejlesztésért Alapítvány-
nak a V4Aid és az EU által is támogatott, a Publicus Intézet adataira támaszkodó Mennyire 
szolidáris a magyar? elnevezésű országos kutatása.13 Az elemzés a nemzetközi közügyek 
iránti érdeklődést és az adományozási kedvet, a segélynyújtásban való hajlandóságot és ál-
talában a globális szolidaritás melletti elköteleződést boncolgatta. „A […] kutatás adatai 

10 2015-ben, a fejlesztés nemzetközi évében (EYD2015) lebonyolított kampány a nemzetközi segélyezéssel 
és humanitárius segélynyújtással kapcsolatos szemléletformálásról: Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
2015.

11 A fejlesztés európai éve 2015 projektismertető: Európai Bizottság 2015.
12 Európai Bizottság 2015.
13 Publicus (é. n.).
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megerősítik azt a vélekedést, amely szerint Magyarország jellemzően inkább befelé for-
duló, a világ problémáira kevéssé nyitott ország. Míg az itthoni közügyek alapjában véve 
kifejezetten érdeklik a lakosságot, addig a külföldi események kevéssé kötnek le minket: 
az előbbiek tízből körülbelül nyolc, utóbbiak tízből mindössze 5 ember érdeklődésére tar-
tanak számot” – fogalmaz a kutatási összegzés.14

E magyar munka akarva vagy akaratlanul abba a nemzetközi áramlatba kapcsolódott, 
amely kifejezetten a lakosság, az egyének érdeklődését és véleményét vizsgálta a nemzet-
közi segélyezés terén,15 szemben az államok motivációjával,16 ahogyan tette ezt több mint 
egy évtizede az Egyesült Királyság nemzetközi fejlesztésekért felelős kormányhivatala is 
a White Paper elnevezésű dokumentumaiban, majd későbbi tanulmányaiban egyaránt.17 
A motiváció nem véletlen: a lakosság egyre nagyobb része tekint kritikusan a távoli orszá-
gokba áramló segélyezésre, mind többen vitatják annak hasznosulását. Sokan vannak, akik 
egyenesen a nemzetközi segélyek leállítását szorgalmazzák, mondván azok úgyis csak helyi 
hatalmasságok, korrupt vezetők és velejéig romlott bürokratikus rendszerek útvesztőiben 
tűnnek el, a valóban rászorulók semmit sem tapasztalnak hatásaikból – hogy a leginkább 
negatív hangokat említsük. Nem állított kevesebbet az Egyesült Királyság Függetlenségi 
Pártja (UKIP) a 2015-ös  általános választások alatt folytatott híres-hírhedt kampányában 
sem. Választási manifesztójukban bár elismerték a tengerentúli segélyezés fontosságát, 
a jóléti társadalmaknak a világ szegényei iránti felelősségét, rámutattak: túl sok segély-
pénz áramlik olyan országokba, amelyeknek „saját űrprogramjuk és nukleáris fegyvereik 
vannak, valamint diktátorok zsebeibe”.18 Így 0,7%-ról 0,2%-ra, 9 milliárd fonttal csökken-
tenék a bruttó nemzeti jövedelemből származó ilyen típusú támogatásokat, mi több, be is 
zárnák a szakterülettel foglalkozó kormányzati hivatalt.

Kritikai hangok

Nem új keletű a nemzetközi fejlesztési segélyezés rendszerére, működési anomáliáira tör-
ténő kritikus rákérdezés. Robert Cassen, az oxfordi egyetem közgazdász professzora már 
1986-ban  feltette a millió dolláros kérdést a téma egyik azóta klasszikusává vált könyvének 
címében: Does Aid Work? Cassen könyvében19 a problémát az úgynevezett észak–dél je-
lenség alapján vizsgálta, vagyis a gazdag észak által a gazdasági fejlődésben elmaradottabb 
dél országai részére nyújtott segítségének hatékonyságát. Kritikusan rámutatott, hogy a vi-
lág legszegényebb országaiba áramló segélyek nagy része nem működik megfelelően, nem 
tölti be kívánt szerepét. Működik-e a segély? – teszik fel azóta is Cassen egykori kérdését 
a területtel foglalkozó szakemberek és a fejlődő országok sorsának alakulását szívükön 
viselők: például Angus Maddison híres kutatásában,20 amelyben országok GDP-értékeit 
hasonlította össze. Az eredményeit nézve megfigyelhető, hogy a szubszaharai országok je-

14 Publicus (é. n.).
15 Czaplińska 2007.
16 Lumsdaine 1993.
17 Henson–Lindstrom 2011.
18 UKIP 2015.
19 Cassen 1994.
20 World Economics (é. n.).
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lentős részében az elmúlt évtizedekben beáramlott segélyek ellenére sem nőtt lényegesen, 
sőt esetenként csökkent az egy főre jutó jövedelem. Hogy is van akkor ez? A kritikusok 
csupán elégedetlen nyugati hangok lennének, ahogyan a Dél-afrikai Egyetem fejlesztési 
hivatalának egykori vezetői meg-megjegyzik tankönyvükben?21 A bírálók vagy épp ellen-
kezőleg, a támogató és a segélyezés jelen gyakorlata mellett érvelők egymással nehezen 
összeegyeztethető írásait véget nem érően lehetne idézni. Hol van akkor az igazság? Merre 
induljon az ember a teóriák, bizonyítások és cáfolatok végeláthatatlan útvesztőjében, ahol 
az iránymutató táblák-nyilak gyakran összemutatnak? E gyorsan változó világban, a segélyek 
létjogosultságát és működési mechanizmusait firtató koncepciók labirintusában felmerül 
a kérdés, írható-e olyan munka, tehető-e egyáltalán olyan kijelentés, ami az élethelyzetek 
valóságának fényében és a közreműködő felek által helytállónak és alapvetően helyesnek 
tekinthető. Vagy minden csak az adott pillanatnyi helyzetben, a konkrét körülményekkel 
való összefüggésben szemlélhető? Esetleg azonnal érvényét veszíti egy aktuálpolitikai vál-
tozás, új közgazdaságtani elgondolás következtében?

Mielőtt folytatnánk a terület kritikai vizsgálatát, határoljuk le a sokat emlegetett té-
mánk célterületét, a haszonélvezők körét, és tekintsük át röviden a nemzetközi fejlesztési 
segélyezés fejlődési ívét, annak néhány fontos állomását! Célunk, hogy e rövid elemzéssel 
rámutassunk a nemzetközi segélyezés rendszerében rejlő kettősségek, feloldhatatlannak 
tűnő ellentmondások gyökerére, történelmi eredőire. Fejtegetésünk a valós terepi mun-
kától távolinak, túlságosan elméletinek is tűnhet. Szándékunk azonban messze túlmutat 
témánk hátterének vázlatos ismertetésén. Rávilágít arra a gondolati premisszára, amelyet 
folyamatosan áthagyományoznak az egyes rendszerek, és máig determinálja a fejlesztési 
segélyezési együttműködésben szereplő felek egymáshoz való viszonyát.

Ahány ország, annyi segély

A nemzetközi fejlesztési segélyezés rendszere nem önmagában álló terület. A gazdasági 
nehézségek, növekedési vagy modernizációs elmaradások, társadalmi és demokratizációs 
rendellenességek több tudomány együttes kutatási témái: hagyományosan elsősorban a poli-
tikatudományé, valamint az eltérő gazdasági rendszereket elemző közgazdaságtudományé. 
E klasszikus felosztás mellé mára tejes értékű helyett kapott a társadalmi szerkezetek és ál-
lamalakulatok mélyebb megértését szolgáló szociológia, antropológia, vallástudomány, sőt 
a történettudomány és a biztonsági tanulmányok is. Konzervatívabb szakemberek olykor 
túlságosan szélesnek tarják ezt az ollót: mivel a problémákat elsősorban gazdasági termé-
szetűnek tekintik, azokra a megoldási javaslatokat is kizárólag a közgazdaságtan szellemi 
elefántcsonttornyából merítik. Jóllehet kétségtelen tény, hogy a makrogazdasági folyamatok 
elemzése, a strukturális problémák feltárása és az állami adminisztráció rendszerének újra-
gondolása elsősorban nem teológiai vagy mentálhigiénés kérdés. Azonban figyeljük meg: 
az afrikai vagy közel-keleti, bizonyos tekintetben az ázsiai államok is ab ovo vallási, törzsi, 
etnikai alapon szerveződtek és szerveződnek gyakran napjainkban is. A történelmükből 
és identitásukból fakadó, attól elválaszthatatlan működési mechanizmusoknak és logikák-
nak máig ható következményei vannak. Komplett struktúrák alakulnak nemritkán vallási 

21 De Beer – Swanepoel 2014.
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ideológiák és hagyományos elvek szerint. Gondoljunk csak a mintegy 350–370 milliós 
lélekszámot is elérő22 arab világra23 Marokkótól az iraki–iráni határig, a Földközi-tengertől 
a Szaharáig és az Indiai-óceánig, ahol az identitás kérdése szorosan összefügg az arabság 
(urúbia) összetartozásának érzésével.24 „Ez az »arabság«, amely az arab népek másokat kizá-
ró identitásfogalmának az alapja. Hiszen az arabok történelmük és emlékezetük kezdeteitől 
fogva az arab–adzsam (nem arab) osztásban látták a világot. Az arabsággal a 7. században 
összekapcsolódó iszlám pedig ezt a világképet színezte tovább.”25 Elsősorban az állami 
és vallási elveket egy rendszerbe olvasztó saríával, iszlám törvénykezési, szubsztanciális 
joggal. Igaz ez a Kelet-Afrika szélsőségesen heterogén lakosságú országaiban élő, részben 
elkülönülő arab népességre is. Az ő identitásuk sem azonos a kontinens őslakosainak tekint-
hető animista vagy mára kereszténnyé lett népekével, ahogy Afrika több ezer jelentősebb 
etnikai, törzsi csoportjával sem. Univerzális receptek aligha vannak, minden helyzet és kö-
zösség elemeiben eltérő, egyedi. Gondoljunk csak az 1943-as  bengáli éhínségre, amelynek 
során közel 3 millió ember vesztette életét, és az ahhoz sok tekintetben hasonlító 1973-ban, 
valamint az 1980-as  évek elején Etiópiában történtekre: az Indiában alkalmazott gyakor-
latot nem lehetett egy az egyben az afrikaira alkalmazni, pedig mindkét helyen „csupán” 
az élelmiszerhiányt kellett orvosolni.

Ha tehát nemzetközi fejlesztésről, többoldalú kapcsolatokon alapuló interakcióról be-
szélünk, az egyes helyzeteket szükségszerűen komplexen, a maguk összetett valóságában 
kell szemlélnünk. Ennek a perspektívának, a másik nehézségeire és különbözőségeire való 
érzékeny látásmódnak a hiányával és szükségszerűségével foglalkozunk a következőkben.

Változó perspektívák

A nemzetközi fejlesztési segélyezés relatíve új szakterület. A gyarmati időkben nem volt 
prioritás a helyi lakosság életkörülményeinek javítása. Nem volt szempont a problémáik 
és küzdelmeik iránti empátia, a tiszteleten alapuló közeledés, a társadalomi integráció és ál-
talában az erősítés-fejlesztés gondolata. Legalábbis nem általános szinten, érték- és érdek-
semleges módon, rászorultsági alapon, a helyi közösségek iránti elköteleződés okán. Nem 
mondhatjuk ugyanakkor, hogy a gyarmati időben nem történtek fejlesztések Afrika egyes 
területein! Ellenkezőleg. A versenyfutás vagy hajsza Afrikáért elnevezésű, 1880–1914 
közötti időszakban az egymással versengő európai nagyhatalmak kevés kivétellel bekebe-
lezték Afrikát, és a földrész jelentős részét felosztották egymás között.26 Afrika, különös 
tekintettel a trópusi részekre, a gyarmatosítás időszakában az európai kereskedők és üzleti 
befektetők fontos érdekszférájává vált. A legnagyobb brit gyarmati területeken, a Niger alsó 
folyásának mentén és a deltavidékeken, Lagosban és Sierra Leonéban vagy éppen Togó-
ban és az Aranyparton, majd a távolabbi partvidékeken, idővel pedig a belső területeken is 
megindultak a fejlesztések, amibe a franciák, a németek és a portugálok is bekapcsolódtak. 
Ezekben az időkben olyan ikonikus fejlesztések valósultak meg, mint az ugandai Viktória-

22 UNDP 2011.
23 N. Rózsa 2015, 19–24.
24 Rostoványi 2002, 98–118.
25 N. Rózsa 2015, 19–21.
26 Vesd össze: Fage–Tordoff 2002, 273–298.
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tó és a kenyai Mombasa között épült vasútvonal, az Etióp-magasföldre vezető dzsibti vasút 
vagy a csupán részleteiben megépített, de máig szimbolikus, Fokvárost és Kairót összekötő 
Rodoszi kolosszus, a vasút- és távíróvonal. Illetve általában a nyugati állami adminisztráció 
kiépítése, kulturális berendezkedések adaptálása, nagyvárosi agora, épületek és intézmé-
nyek létrehozása. De ezek a fejlesztések nem a helyi lakosság érdekében történtek: min-
dig a gyarmatosító állam érdeke volt a prioritás. Gondoljunk csak a Szudánért folytatott 
brit–egyiptomi harcra, amelynek célja a Nílus vízgyűjtő területének minél nagyobb arányú 
ellenőrzése, a kiterjedt kereskedelmi és termőterületek megszerzése volt! Összességében pe-
dig brit válasz Egyiptom geopolitikai törekvéseire, a folyó iránti teljes igényre. Az új ország 
a két nagyhatalom együttes gyarmata lett, habár a valóságban azt a britek kormányozták. 
Tartományi székhelynek az északi Kartúmot tették meg, a közigazgatást az arabizált és isz-
lamizált északi elit végezte. Ők bizonyos kiváltságokban is részesülhettek a déli keresztény 
és animista lakossággal szemben, többek között a britek által szervezett modern oktatásba 
is bekapcsolódhattak. Amíg észak fejlődött, délen alig történt változás. Idővel nőtt a tá-
volság a két rész között, és egy sajátos centrum-periféria viszony alakult ki. De a jelenség 
általában is igaz: sosem az volt a cél, hogy a helyi társadalmakat felzárkóztassák a nyugati 
szintre. Az afrikaiaknak ezekben az időkben jellemzően alárendelt szerep jutott.27 A nagy-
fokú és intenzív gyarmati terjeszkedést az európaiak csak azzal a meggyőződéssel tudták 
véghez vinni, hogy egyedül ők tudják, mi a jó a kontinensnek.

Ez a szemlélet napjainkban is meghatározó a gazdaságilag eltérő képességű államok 
és felek közötti kapcsolatok ideológiájában. Erre a Nobel-díjas indiai közgazdász, Amarty 
Sen munkássága alapján a későbbiekben még visszatérünk. E mára gazdagon feldolgozott 
történelmi periódust azért említettük, mert a nemzetközi fejlesztési segélyezés korai rend-
szere és teóriái tulajdonképpen az egykori gyarmati időszak érdekszférájából és államközi 
relációiból fejlődtek ki, és a kortárs elgondolások és motivációk – ezek tagadása ellené-
re – sok párhuzamot mutatnak.

Fejlődő világ

Az említett helyek a nemzetközi fejlesztési segélyezés célterületei, az egyes népek pedig 
célcsoportjai. Mégsem állítható, hogy Afrika, a Közel-Kelet, Ázsia vagy Dél-Amerika egé-
sze folyamatos és kiterjedt segélyezésre lenne szorulva pusztán azon tényekből kifolyólag, 
hogy Budapesttől, Brüsszeltől vagy Londontól messze van, és alacsonyabb az egy főre 
jutó GDP, mint a skandináv államokban vagy éppen az Egyesült Államokban. Gondoljunk 
csak arra, hogy Szíria 10–15 évvel ezelőtt a Közel-Kelet egyik leggazdagabb országa volt, 
ma pedig drámai küzdelmet folytat, és egyes térségei évtizedekig tartó fejlesztésre szo-
rulnak. Szintén ígéretes volt a helyzet a függetlenné váló Kenyában az államalapító Jomo 
Kenyatta kormányzása idejében vagy a pánafrikanizmus legendás atyja, Kwame Nkrumah 
működése alatti modernebb kori Ghánában is; ma mégis mindkét ország súlyos struktu-
rális nehézségekkel küzd. Ahogyan Dél-Afrika kapcsán se kizárólag a szegénységre asz-
szociálunk. Miként határolhatjuk le akkor a nemzetközi fejlesztési segélyezés célterületeit, 
milyen megfontolások alapján döntsünk egy segélyezésre szoruló helyszín vagy szektor 

27 Morgan 2014.
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mellett, esetleg azzal szemben? Hogyan tették ezt a nemzetközi fejlesztés alapítói, milyen 
struktúrákat alakítottak ki, amelyeknek máig ható következményei vannak a hatékonyság 
és adekvát segítség terén?

A nemzetközi kapcsolatok rendszerében az angolszász terminológia gyakran hasz-
nálja az overseas aid, azaz a külföldi vagy tengerentúli segély fogalmát. Vagyis ez olyan 
segítség, támogatás, amelyet valamely külföldi ország számára nyújtunk. A meghatározás 
világos, de túlságosan egzaktnak éppen az előzőekben részletezettek miatt nem tekinthető. 
Hogyan osztályozzuk akkor a fejlődő, fejlesztésre szoruló, (politikailag kevésbé korrek-
ten szólva) a fejlődésben elmaradott, (politikailag túlzottan korrekten mondva) az erős 
fejlődési potenciállal rendelkező, más szóval periférikus országokat? A besorolás, osztá-
lyozás törvényszerűen minősítéssel is jár. A megkülönböztetés azonban szükségszerű, ha 
fejlesztési segélyezésről beszélünk. Ez esetben le kell határolnunk az egyes kategóriákat: 
mihez képes fejlett vagy fejlődő valami, és mit kívánunk elérni? Nyugati betegség, hogy 
a viszonyításokban összehasonlítási alapnak saját magát tekinti, a centrum-periféria relá-
cióban kiindulópontként önmagát veszi alapul. Idegen működési mechanizmusok, politikai 
és társadalmi rendszerek megítélésénél a maga által létrehozott és kipróbált modelleket ál-
lítja mértékadónak. Nem volt ez másként Harry S. Truman amerikai elnök esetében sem. 
A második elnökségi ciklusának kezdetén, 1949. január 20-án  elmondott, úgynevezett 
négypontos beiktatási beszédében új perspektívát állított a nem nyugati (fejlett) államok 
vonatkozásában. Beszédében28 egy „merész új programot” (bold new program) hirdetett 
meg, amely rövid időn belül érezteti is hatását. E beszédének negyedik pontjában először 
használta a nyugati világ valamely magas rangú vezetője az underdeveloped areas kifeje-
zést, amelyre témánk nevezéktani origójaként is szoktak tekinteni.29 A mára széles körben 
elterjedt és alkalmazott terminológia minden hibája ellenére helytálló megkülönböztetésnek 
tűnik. Truman külpolitikai céljának nevezte meg, hogy országának „tudományos és ipari 
előnyeit, vívmányait elérhetővé kell tenni a fejlődésben elmaradottabb országok növekedése, 
javulása céljából.” Kiemelte, hogy „a világ lakosságának több mint a fele szenvedéssel teli 
életkörülmények közt él: az élelmiszer-ellátottság nem megfelelő, betegségek, fertőzések 
áldozataivá válnak”. Felszólalásában nem állított kevesebbet, mint hogy „az emberiség 
a történelemben először rendelkezik azzal a tudással és képességgel, amellyel enyhíthető 
ezeknek az emberek a szenvedése”. Hozzátéve a fontos kiegészítést: „Az egykori, idejétmúlt 
imperialista-kizsákmányoló külföldi haszonszerzésnek nem lehet helye a terveinkben.”30 
A teremtőnek, a 20. század legkreatívabb elnökének is nevezett31 Truman nehéz történel-
mi időben költözött a Fehér Házba. A nagy előd, Franklin D. Roosevelt munkáját követ-
ve kellett befejeznie a háborút először Európában, majd Ázsiában és az új világrendben, 
hatalmi pozíciókban megtalálni az Egyesült Államok helyét. És talán szimbolikus az is, 
hogy amíg 1923-ban  Calvin Coolidge, a későbbi híres 1924-es  menekültügyi törvény meg-
alkotójának beiktatását még csupán rádión, Truman beszédét már televízión követhették 
élő, egyenes adásban Amerika-szerte. Új nézőpontját sokan bírálták, mondván: az under-

28 Harry S. Truman Library (é. n.).
29 A Világbank 1944-ben  alakult intézménye a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank 1947–1948-as  je-

lentésében az egy főre jutó évi 100 dollárnál alacsonyabb nemzeti jövedelmű országokat nevezte fejletlennek 
(World Bank 1948).

30 Harry S. Truman Library (é. n.).
31 Vesd össze: Graubard 2004.
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development kifejezés túlságos elitista, egyetemes és leegyszerűsítő, sérti egyes országok 
helyzetét és érzékenységét. Tovább erősíti azt a kétpólusú világképet, miszerint vannak 
fejlettek és fejlődésben elmaradottak. A fejlettek tudományos és ipari erejüknél fogva majd 
beavatkozásokkal segítik az attól eltérő kapacitásokkal rendelkező országokat, akik még 
mindig az európai és nyugati erők elnyomása alatt állnak. A fenti kategóriaalkotásnak tehát 
megvan a maga gyengesége, ugyanakkor megjegyezhetjük azt is: a nemzetközi fejlesztési 
segélyezés nyugatról keletre, északról déli irányba történő mozgása okán indokolt lehet 
a fejlettebb országok fogalomalkotási joga. Akárhogy is: a Truman-féle underdeveloped 
area kifejezés mára témánk egyik osztályozási alapvetésének tekinthető.

Egy másik, az amerikaihoz sokban hasonló terminus a francia demográfustól, Alfred 
Sauvytól származik. A kétpólusú világrend, a hidegháború idején, először 1952-ben  használt 
harmadik világ (tiers monde) fogalma a francia forradalom előtti éra eszmei alapjának ana-
lógiájaként született: Sieyès abbé32 a társadalom hierarchiáját egy piramishoz hasonlította, 
aminek felső részében a nemesség, valamint a klérus, a papi rend helyezkedik el, alján pedig 
a túlnyomó társadalmi többséget alkotó széles harmadik rend, a Tiers-État. Ebbe tartoz-
nak a kiváltságokban nem részesülők, a nemzet testéhez csak formailag tartozó, feudális urak 
által kizsákmányolt nincstelenek.33 A rendszer csendes kárvallottjai koruk társadalmának 
70–80%-át alkották, érdekes párhuzamot jelentve a mai világ szegényeinek arányával. Ehhez 
a képhez hasonlította 200 évvel később Sauvy az 1950-es  évek világrendjét abból kiindulva, 
hogy a leginkább nyomorultak helyzete mit sem változott, ide sorolva a NATO-hoz (első 
világ) és a szovjet blokk országaihoz (második világ) nem tartozó harmadik világ államait. 
Ahogyan Sieyès abbé, úgy Sauvy gondolatmenete is kissé hamis, jobban hangzik, mint 
amennyire annak tartalma egzakt módon lehatárolható. Azonban érdekes analógia, és jól 
kifejezi az egyes társadalmi osztályok, szintek közötti különbséget, áthidalhatatlannak tűnő 
szakadékot, máig fennálló globális igazságtalanságot. Ez utóbbi osztályozás másik nagy 
hibája, hogy determinált kiindulási alapja a világ politikai ideológiák mentén történő szer-
veződése. Ezt tovább erősítette a hidegháborús bipoláris rivalizálás következtében a szovjet 
blokk és a Varsói Szerződés kiterjesztése és térnyerése az úgynevezett el nem kötelezett 
országok (Non-Alignes Movement) irányába. A harmadik világ inkább pejoratív fogalma 
máig él a nemzetközi kapcsolatok rendszerében, jóllehet pontos lehatárolása a korábbihoz 
hasonlóan ennek sem egészen egyértelmű.

Az 1970-es  évek közgazdaságtani diskurzusa új, egzakt szempontot javasolt a koráb-
biakban használt bizonytalan, hierarchikus és értékítéletet is hordozó koncepciók helyett. 
Az egyes országok társadalmi-gazdasági helyzetét, szocioökonómiai státuszát a gazdaságok 
bruttó hazai össztermékének (GDP-jének) értéke alapján osztályozták. Idővel a pontosabb 
különbségtétel érdekében a Világbank saját besorolási és minősítő rendszert alkotott34 
a bruttó nemzeti jövedelem (GNI) alapján. Ennek megfelelően az intézmény megkülönböztet 
alacsony, közepes és magas jövedelmű országokat, illetve további alkategóriákat az egyes 
szinteken belül. Olyan új kifejezéseket is ajánlottak így a korábbiak helyébe, mint például 
az újonnan iparosodó országok (newly industrialized countries). A meghatározást azonban 
elsősorban bizonyos kelet-ázsiai országok és területek kapcsán (Hongkong, Dél-Korea, Szin-

32 Emmanuel Joseph Sieyès (1748–1836).
33 Vesd össze: Hahner 1999, 36–43.
34 Világbank által egy egyes országok besorolási rendszeréhez lásd: Countries and Economies (é. n.).
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gapúr és Tajvan) használják, túlságosan leszűkítve ezzel az elérni kívánt kört. A fogalmi 
olló szélesebb nyitása érdekében inkább az emerging markets/economies, kialakulóban lévő 
piac/gazdaság optimistább elmélete született. E meghatározások azonban nem váltották 
fel a korábban is használt fejlődő országok (developing countries) elnevezést, legszélesebb 
körben ma is ezt használják. A Világbank említett osztályozása szerint ebbe a kategóriába 
tartoznak az alacsony vagy közepes jövedelmű országok. Habár ma ez a felosztási és fogal-
mi rendszer a legelterjedtebb, ennek is vannak gyenge pontjai: leggyakrabban azt szokták 
felvetni, hogy bizonyos országok Világbanknak szolgáltatott adatai nem valós, horribile 
dictu hamis számok, következésképpen az azokból kalkulált besorolás is torz. Az afrikai 
realitás ismeretében ez a vélelem nem teljesen alaptalan: a 2015-ben  megválasztott nigériai 
elnök, Muhammadu Buhari korrupcióellenes programjának keretében átfogóan vizsgálták 
a kormányzati munkát. Afrika legnagyobb gazdasága és legjelentősebb olajkitermelő or-
szága nem sokkal az új elnök ígérete után meglepő bejelentést tett. A feltáró audit eredmé-
nyeképpen kiderült, hogy közel 24 ezer nem létező munkavállalónak fizetett ki valamely 
állami hivatal bért, havonta 11,5 millió dollár, közel 3 milliárd forint értékben.35 Hogy mióta 
és összesen mennyit, nem tudni. Igazságtalan az általánosítás, különösen azokkal szemben, 
akik tiszta lapokkal játszanak, de az ilyen esetek nem erősítik az általános és amúgy gyen-
ge lábakon álló bizalmat. Sauvy korábbi felosztásához kapcsolódva legújabban a negyedik 
világ fogalmát is használják. Ezt az úgynevezett bukott államokra értik. Olyan országokra, 
amelyek politikai vagy gazdasági rendszerében – tipikusan fegyveres konfliktus eredmé-
nyeképpen – súlyos visszaesés történt. A meghatározás nagyon negatív, és nem is terjedt 
el a szakmai diskurzusokban.

Az érzékeny fogalomalkotás – és politikai korrektség – jegyében sok alternatív terminus 
is született. Ezek némely korábban használt kategóriához hasonlóan nem eléggé egzaktak, 
ugyanakkor jól érzékeltetik a kifejezni kívánt tartalmat. Ebben az értelemben emberibbek, 
mint az adatokon, száraz tényeken alapuló terminusok. Ilyen például a kétharmad világ 
vagy a többségi világ; ez utóbbi a jól ismert többségi társadalom szóösszetétel antitézise is 
lehetne, hiszen a szubszaharai Afrika lakossága több mind 1 milliárd fő,36 amelynek igen 
jelentős része él nagy szegénységben. Sokan nyomorban, összlétszámukat tekintve a világ 
extrém szegény lakosságnak felét alkotva.37 Már amennyire ezeket az adatokat összegezni 
lehet: például a Kibérában, Kelet-Afrika ikonikus nyomortelepén élők száma csupán meg-
becsülhető. A telep lakóinak sok esetben nincs személyazonossága, az állam számára nem 
léteznek. És igaz ez sok más hasonló informális telepre, városi szegregátumra. A koráb-
biakhoz hasonlítanak az újabban alkotott Dél és globális Dél fogalmai is, bár ebbe hibásan 
olyan jóléti kivételek is beletartoznak, mint Ausztrália. Szintén elgondolkodtató a fejlődő 
világot és általában a jóléti társadalomból kisodródott, szegregált területeket perifériaként, 
az ott élők megsegítését pedig a rendkívül finom és tapintatos globális szolidaritásként jel-
lemezni. A szociális érzékenységéről naponta tanúságot tevő Ferenc pápa is előszeretettel 
használja e fogalmakat, amelyek valóban jól érzékeltetik a kifejezni kívánt perspektívát. 
Azonban ha létezik periféria, azzal párhuzamosan léteznie kell centrumnak is: ez utóbbit 
a korábbi logika alapján akár jóléti balkonnak, jóléti erkélynek is nevezhetjük. Sokatmondó 

35 BBC 2016.
36 Population, Sub-Saharan Africa (é. n.).
37 The Poverty and Shared Prosperity – Taking on Inequality, Global Poverty (é. n.), 35–51.



205Fejlesztéspolitikák Afrikában

e képes beszéd, hiszen valóban nagy a baj, ha a szegénységet már csak komfortos életünk 
kilátásából szemléljük, ahogy egyébként a másik nehézségeire nem túl érzékeny közössé-
gekben, társadalmakban ez igen gyakori. Ez utóbbi a szegénység jelenségének, tartalmának 
és egyes szintjeinek elemzésénél kerül elő majd bővebben.

A fejlesztési segélyezés kora

Az előzőekben röviden áttekintettük a nemzetközi fejlesztési segélyezés eszmei-politikai 
hátterének némely pontját. Az ideológiai alapok jelentősége azonban nem csupán nevezéktani 
jellegű. Az áthagyományozott kifejezések és történelmi eredőik, a használt analógiák jól 
érzékeltetik azt a kettősséget, ami témánk lényegi nehézségét alapjaiban jellemzi: a fejlesz-
tési segélyezési együttműködésben szereplő felek egymáshoz való egyenlőtlen viszonyát. 
Mindezeknek máig ható következményei vannak a segélyezés célterületeit és haszonélve-
zőit illetően. Felmerülhet a kérdés: törvényszerű lenne, hogy ne jöhessen létre érdekektől 
mentes, valódi szolidaritáson alapuló, helyes és életszerű segélynyújtás két fél között? 
Nem létezik olyan nemzetközi segélyezés, ahol a felajánló tisztán önzetlenségből próbálna 
hozzájárulni a másik fejlődéséhez? Létezhet-e egyenlőség támogató és támogatott között? 
A következőkben ezt a kérdést járjuk körül, amely alapjaiban határozza meg az egyes re-
lációk minőségét és tartalmát.

Amióta országok és népek, állami és kormányzati formációk léteznek, folyamatos 
interakcióban állnak egymással. Egymáshoz való viszonyukat rengeteg körülmény határoz-
za meg: napjainkban elsősorban politikai és gazdasági erejük. Felek közötti egyenlőségről 
azonban csak a modernebb időkben beszélhetünk, már amennyiben létezik ilyen a valóság-
ban. A reneszánsz Európában, de különösen az azt megelőző korokban ha valamely ural-
kodó támogatást nyújtott egy másiknak, az tipikusan hatalmi, politikai befolyást is szerzett 
segítségével. A későbbiekben, a gyarmati időkben ez intézményesült formában működött, 
gyakorlattá vált az európai hatalmak fennhatósága alatt álló területek fejlesztése. Ezek a ka-
pacitásbővítések azonban a támogató fél érdeke szerint történtek, hiszen infrastrukturális 
korszerűsítések voltak szükségesek a gyarmati tisztviselők és általában az utazók számára. 
A kor terminológiája szerint ezek civilizációs támogatások voltak: modern egészségügyi, 
oktatási és adminisztrációs rendszerek épültek ki, amelyekről röviden beszéltünk a koráb-
biakban. E támogatások a modern fejlesztési segélyezés előképeinek tekinthetők, jóllehet 
aligha beszélhetünk érdekektől mentes, a helyi lakosság fejlesztésén alapuló gyakorlatról. 
Egyenlőtlen torzulások alakultak ki a donor legjobb érdekei szerint, alapjaiban bolygatva 
meg a több száz, esetenként több ezer éves társadalmi struktúrákat, etnikai rendszereket. 
Minden hibája és igazságtalansága ellenére a dekolonizáció időszakában függetlenedő afri-
kai országok modern állami társadalomszerveződési formájukat az európai szuverenitások 
segítségével voltak képesek létrehozni, majd működtetni. Korábban számukra a korszerű 
működési mechanizmusok ismeretlenek voltak, napi rutinjuk archaikus elemeket tartalma-
zott. Nem mellékes, hogy bizonyos afrikai országokban ma minden kínjuk és nehézségeik 
ellenére anyanyelvi szinten beszélnek franciául vagy angolul, amivel nyelvileg azonnali 
és aktív részesei lehetnek a nyugati mindennapoknak.

Korunk modern értelemben vett nemzetközi fejlesztési támogatásának, az államok 
közötti segélyezés rendszerének a George C. Marshall amerikai külügyminiszter nevéhez 
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kötődő Európai Újjáépítési Program adott gyakorlati megvalósítási mintát, a már  említett 
Truman elnök 1949-es  beiktatási beszédében ígértek pedig új lendületet. A program végre-
hajtására, ellenőrzésére jött létre az Európai Gazdasági Együttműködési Szervezet, az OEEC, 
amely 1961-ben  alakult át a ma is működő OECD-vé, amelynek célja tagállamai gazdasági, 
kereskedelmi és pénzügyi tevékenységének összehangolása. A Marshall-terv keretében 
felajánlott segélyek folyósításának feltétele volt, hogy azt amerikai cégek által szállított 
termékek és szolgáltatások vásárlására kellett fordítani. Az így biztosított közel 13 milli-
árd dollárnyi forrástranszfer a nyugat-európai országok (a szovjet tömbhöz nem tartozók) 
újjáépítését eredményezte, de sokan a modern kori imperializmus, hódítás elemeit is látták 
benne. A létrejött multilaterális intézmények, mint az IMF, OECD vagy a Világbank ebből 
a gondolati hagyományból alakították ki nemzetközi fejlesztési gyakorlatukat, amelyre sok 
recipiens ország gyanakvóan tekint, mondván, azok nem a saját versenyképességükhöz 
szükséges körülményeik kialakítását, hanem a donor érdekeit szolgálják.

Mintha az egykori gyarmati fölény és logika ismételné önmagát, figyelmeztetnek az úgy-
nevezett post-development áramlatába tartozó szakemberek. Nagyjából az  1970–1980-as  
évek óta fogalmazódnak meg erős kritikák, hogy a modern fejlesztési gyakorlatok nem 
szolgálják (helyesen) a recipiensek, illetve általában a fejlődő világ érdekeit. Azt állítják, 
hogy túlságosan erős a donorok politikai és gazdasági céljait szolgáló karakter a támogatá-
si konstrukciókban, és így csak újjáalakul az egykori gyarmati országok függetlenedésük 
előtti egyenlőtlensége. Az ellentmondásos helyzet valóban nehezen feloldható. Különösen 
akkor, amikor a donorállamok számára a nemzetközi segélyezés elsősorban csak eszköz 
saját külpolitikai érdekeik megvalósulása érdekében. Ezenfelül a segélyezésre fordított 
pénz egy része adókból származik. Azaz a donor arra fogja azt költeni, amire gondolja, 
így az a kérdés is okafogyottá válik, hogy mennyiben szolgálja az így juttatott támogatás 
a recipiens, fogadó ország érdekeit.

A korábbiakban röviden áttekintettük a nemzetközi fejlesztési segélyezés történeti, 
gondolati hátterét és eszmei kereteit. Az elmúlt 50–60 évben jelentős anyagi és emberi 
segélyezési erőforrások mozdultak meg a fejlődő országok irányába. Eközben alapvető 
problémák maradtak megoldatlanul, és még mindig emberek százmilliói küszködnek 
olyan nehézségekkel, amelyek valódi szándékkal régen megoldhatók lettek volna. A döntő 
kérdés továbbra is az, hogy működhetnek-e egyáltalán a nyugati elvek és mechanizmusok 
szerint kitalált, vezényelt szisztémák keleten úgy, hogy azok nem tudnak vagy akarnak 
kilépni önnön elvi megközelítési módjaikból. Nem arról van-e szó, hogy bizonyos nyugati 
megfontolások egyszerűen nem kompatibilisek keleten? Nem az jelenti a problémát, hogy 
a nyugati receptek szerint készült elgondolások nem alkalmazhatók azokon a területeken, 
ahová azokat szánják? Nem az a gond, hogy olyan szakemberek alakítják a folyamatokat, 
akik tántoríthatatlanok afelől, hogy valamennyi ország azonos fejlődési folyamatot jár be, 
ennek megfelelően a jelenleg fejletleneknek követniük kell a már fejlettek szociális, jogi, 
demokratikus, gazdasági és általában mindennemű állami struktúráit, ami életük és jö-
vőjük egyedül üdvözítő útja? Ezekre a megfontolásokra mutatott rá az indiai származású 
gondolkodó, Amartya Sen is, amiért 1998-ban  közgazdasági Nobel-emlékdíjjal tüntették ki.
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Az etikus fejlesztésről

A Nyugatnak ki kell lépnie abból a megközelítésből, miszerint a társadalom evolúciója szük-
ségszerűen egy útvonalon halad előre, s hogy a legmagasabb fejlettségi fok a liberális állam 
és a liberális közgazdaság, amelynek szimbóluma és megtestesítője a demokrácia38 – mutatott 
rá progresszív kutatásai alapján Sen az 1990-es  évek végén. Elsősorban az ázsiai társadal-
makat vizsgálva cáfolta azt az általánosnak tekintett megközelítési módot, miszerint a sza-
badság és a demokratikus elemek (végeredményben a tolerancia és társadalmi felelősség) 
kifejezetten és elsősorban nyugati értékek lennének. Eredetisége többek között abban rejlik, 
hogy közgazdászként etikai dimenziót vitt egy olyan területre, amelyet tipikusan a számok 
és mutatók határoznak meg. Olyan új fogalmi keretet hozott létre, amely elgondolása szerint 
alkalmasabb a fejlett országokhoz való felzárkózásra, az egyenlőtlenség, a roppant vagyoni 
különbségek, az egész társadalmakra kiterjedő munkanélküliség, a nyomor és az éhínség 
leküzdésére. Modelljét a fejlett Nyugat számára, elsősorban saját tapasztalataiból kiindulva, 
alternatívaként ajánlotta az arab világ, Afrika és a sokat szenvedő Dél-Amerika vonatkozá-
sában is. Rámutatott, hogy hibás az a nyugati megközelítés, miszerint a gyökeresen eltérő 
kultúrával rendelkező államok visszamaradottak, az evolúció alsóbb lépcsőjén állnak; de 
mindenképpen valami gond van velük, hiszen sehogy sem akarnak eljutni a nyugati fej-
lettségi fokra. Azt állítja, hogy ez egy tények által alá nem támasztott doktrína, amelyből 
képtelenek kilépni a nemzetközi fejlesztéssel és általában az államok közötti kapcsolatokkal 
megbízott szakemberek. Írásaiban kifejti, hogy a társadalmak nem párhuzamos fejlődési 
utakat járnak be, és nem törvényszerű, hogy ebben a folyamatban ugyanolyan (vagy hasonló) 
eredményekre jussanak. Fenntarthatatlan ezért az a gondolati perspektíva, miszerint a mi 
modelljeinknek, gondolatainknak és értékskáláinknak kell gyökeret vernie a tengeren túl, 
s ha ez nem történik meg, akkor azonnali beavatkozásra van szükség. Figyelmeztet, hogy 
vegyük észre: nem kizárólag a mi nyugati típusú demokráciánk, társadalmainkat szervező 
rendszer létezik, vannak más megközelítési módok is a világban, amelyeket ugyan sokan 
nem tekintenek legitimnek, mégis saját kontextusukban működnek.39

Amartya Sen (és mások) etikus fejlesztésről, új segélyezési magatartásról alkotott 
elképzelései mára széles körben elterjedtek.40 Az újabb elméletek azt vetik a korábbi kon-
cepciók szemére, hogy nincsenek kellően tekintettel a helyi körülményekre és szükségekre, 
hanem önnön érdekeiket helyezik előtérbe, így végérvényesen saját céljaik érvényesülnek, 
és csak a gyarmati logikát képezik újra. A korábban bemutatott perspektívákat szemlél-
ve és a terepi tapasztalatokból kiindulva ebben sok igazság van. Mindezek következtében 
a segélyek haszonélvezői gyakran csupán civilizációs beavatkozásnak tekintik az olykor 
rájuk erőltetett kereteket.

Történelmietlen, de izgalmas a gondolatkísérlet: mi lett volna, ha nem történik gyar-
matosítás, vagy legalábbis nem zilálják szét az európai hatalmak az egyes helyi etnikai 
és kulturális rendszereket? Mi lenne, ha nem tekintene az arab és afrikai világ rendszereire 
illegitim, megmentendő struktúraként napjaink döntően amerikai típusú gondolkodásmódja? 
Mondhatjuk-e azt, hogy ha nem verik szét bizonyos erők a korabeli társadalmakat, akkor ma 

38 Vesd össze: Fukuyama 1992, 13–39., 55–71.
39 Vesd össze: Griffin–Knight 1990.
40 Juhász et al. 2015.
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nem kellene azokat újjáépíteni? Ha nem kényszerítenek rá a mieinktől eltérő kultúrákra új, 
azoktól idegen modelleket és állami szerkezeteket, akkor ma nem szenvednének az orszá-
gok közötti kapcsolatok az inkompatibilitás béklyójában? Állítható-e, hogy békésebb lenne 
a világ, ha hagynánk a mi nézőpontunkból olykor elmaradottabbnak, civilizálatlanabbnak 
tekintett (vagy csupán más) népeket a saját útjukat járni? És a rendszerszintű kérdések 
mellett az emberi, lelki tényezőkről még nem is beszéltünk! Hiszen gondoljunk csak bele 
az elsőre merésznek hangzó, de témánktól egyáltalán nem idegen párhuzamba: mi lett vol-
na a reakció, ha szovjet pszichológusok mentálhigiénés szolgáltatásokat ajánlottak volna 
az 1956-os  budapesti forradalom magyar kárvallottjainak? Mert a helyzet gyakran ehhez 
hasonló a fejlődő világ bizonyos területein. Bonyolult kérdések, megoszló válaszok. Külö-
nösen úgy, hogy az egyes érvek és ellenérvek a maguk helyi értékében és nézőpontjukból 
legtöbbször fontos igazságelemeket is tartalmaznak. Hiszen a legnagyobb toleranciával 
és nyitottsággal sem mondható, hogy például a máig létező női genitális csonkítás ne lenne 
barbarizmus, vagy hogy helyes döntés egy életmentő orvosi beavatkozást igénylőt törzsi 
varázslóhoz küldeni. Ahogyan azt sem tudjuk (vagy legalábbis rossz belegondolni), mi lett 
volna a kimenetele a nyugat-afrikai ebolajárványnak (vagy más hasonló fertőzésnek) nyu-
gati segítség nélkül. Mint ahogy az sem jelenthető ki, ahogyan erre korábban már utaltunk, 
hogy egy atom- vagy űrprogrammal rendelkező ország (mint például India vagy Pakisztán) 
vagy éppen egy dollármilliókat sikkasztó korrupt kormány vezette ország lakossága mind-
ezek ellenére ne szorulna rá külső segítségre, ne lenne helye a nemzetközi támogatásnak.

Nagyvárosi nyomortelepek

A következőkben az urbanizáció szerteágazó területének egy speciális aspektusával, a nagy-
városi szegregátumok világával foglalkozunk részletesebben.

Nehéz az olykor adekvát (vagy egyenesen szükségszerű) segítségnyújtás és a semleges 
tartózkodás közti egzakt határvonalat megtalálni. A nemzetközi fejlesztés témakörében ti-
pikusan ilyen a városi szegregátumokban, informális telepeken élők egészségügyi, higiénés 
és vízügyi segélyezésének kérdése. Ránézésre egyértelműnek tűnhet, hogy a nagyvárosi 
nyomortelepeken élők körülményeiért a helyi kormányzatok a felelősek. Hogy e lakóke-
rületek felszámolása (vagy rehabilitációja), az ott élők kivezetése, társadalmi és munka-
erőpiaci integrálása primer módon az adott állam feladata (lenne). A valóságban azonban 
az afrikai nyomortelepeken élők a helyi közigazgatás számára nem léteznek: gyakran 
nincs személyazonosságuk, sokszor anyakönyvezve, regisztrálva sincsenek. Segélyek sem 
léteznek, a szociális háló fogalma ismeretlen. A telepeken a legális vízellátás gyér, ahogy 
az áram és a csatornarendszer is. A hullámlemezekből és nejlonzacskókból összetákolt 
néhány négyzetméteres, egylégterű viskókban 6–10 fős családok élnek, az emberi léthez 
méltatlan körülmények között. A telepeken azonban nincs ingyen az élet: a telkek vagy 
bizonytalan felépítmények használatáért fizetni kell, nem is keveset. Kibérában – a kenyai 
főváros legnagyobb nyomortelepén – például hetente jelennek meg a kartellekbe tömörült 
illegális csoportok megbízottjai a lak- vagy használati bérek begyűjtésére. Körbejárják a te-
lepet, a lakók pedig fizetnek. Az ilyen szegregátumok felszámolása és az ott élők kivezetése, 
rehabilitálása utópiának tűnhet, ha arra gondolunk, hogy a telkek, telepek tulajdonjoga 
és e díjak behajtói gyakran parlamenti képviselőkhöz tartoznak…
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De nem csupán a lakbért kell megfizetni. Az illegálisan bevezetett, majd a házilag 
összeeszkábált csatlakozások miatt fertőzötté vált vízért is, magasan a piaci ár fölött. Az élet 
alapvető eleme az ivóvíz. Tudják ezt a helyi bűnözők is, amiért esetenként többet kérnek, 
mint a fegyverért vagy a kábítószerért. Az ott élő öt éven aluli gyermekek, várandós anyák 
és gyengébb szervezetű idősek naponta veszítik életüket valamilyen emésztőrendszeri fer-
tőzés következtében, amelyek jellemzően a rossz higiénéből erednek. Fájó a szembesülés, 
hogy e halálesetek jelentős része (mind) elkerülhető lehetne az adekvát tisztálkodással. 
Talán hihetetlennek hangzik, de kézmosással, megfelelő személyes és közösségi szanitá-
cióval, az emberi szükségletek elvégzésének helyes módjával évente százezrek élete lenne 
megmenthető. Ebben a helyzetben a külső szereplőknek a helyi társadalmak és szokások 
tiszteletben tartásán túl kötelessége segítséget, példát mutatni. Az ilyen helyeken élők számát 
sok esetben csak megbecsülni lehet, jóllehet a UN-HABITAT 2015 és 2016 között készült 
Slum Almanac elnevezésű felmérése, dokumentuma szerint a világunkban közel 1 milliárd 
ember – nyolcból egy – nyomortelepen él.41

A következőkben ezt a kérdést járjuk körül, törekedve a segítségnyújtás megvalósu-
lásának konkrét formáira. Röviden áttekintjük Kelet-Afrika néhány nagyvárosi szegregá-
tumának jellemzőbb vonásait és az ott élők életkörülményeit, különös tekintettel alapvető 
szükségleteikre, illetve azok hiányára. Tekintsünk bele korunk egyik legsúlyosabb, meg-
oldásra váró problémájába: témánk a harmadik világban lévő nagyvárosi nyomortelepek. 
Néhány hazai kezdeményezés, jó gyakorlat bemutatásával pedig megpróbálunk lehetséges 
válaszokat is keresni a kívülről történő gondoskodás lehetőségeire.

Kelet-afrikai nyomortelepek tegnap és ma

A 21. század legjelentősebb, leginkább égető globális kihívásai közül kiemelkedik a nagy-
városokban élők számának folyamatos emelkedésével járó nehézségek halmaza. Évtizedek 
előrejelzéseit követően ma már tapasztalatból tudjuk: a munkalehetőség, az oktatás, az élel-
mezés, az egészségügy, a vallásszabadság és más kérdések mellett az ivóvíz és az adekvát 
higiéné hiánya a leginkább meghatározó probléma.42 Ma közel 1 milliárd ember nem jut 
tiszta ivóvízhez,43 és a Föld egyes területein az ivóvízkészletekben gazdag vidékekért ádáz 
küzdelem zajlik. A kiterjedt vízhiánynak két vonatkozása figyelhető meg: amíg egyes or-
szágok rurális területein a globális klímaváltozásból eredő problémákkal kell szembenézni, 
addig a városokban a kommunális vízszolgáltatást kell nélkülöznie a lakosság jelentős ré-
szének. A globális felmelegedésnek nevezett jelenség eredményeképpen növekszik a Föld 
átlaghőmérséklete, szaporodnak a szélsőséges időjárási szabálytalanságok, új népvándorlási 
hullám alakulhat ki.44 Szárazság, sivatagosodás, tartós vízhiány lép fel. A sarki jégtakarók 
gyorsuló ütemben csökkennek, komplett ökoszisztémák vannak veszélyben. Ezek a már jól 
ismert tények. A krónikus ivóvízhiánnyal küzdő fejlődő országok nagyvárosaiban azonban 
a jelenség egy másik aspektusával kell megküzdenie az ott élőknek. A vidéki területekről 
beáramlók ugyanis alapjaiban alakították át a városok szerkezetét. Hatásukra szegényne-

41 PSUP Team 2015.
42 WHO–UNICEF 2012, 32–35.
43 WHO–UNICEF 2010.
44 Myers 1997, 167–182.
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gyedek jöttek létre, amelyekből hiányoznak a közművek, a városi infrastruktúra és egyéb 
alapszolgáltatások. E metropoliszokba történő külső és belső vándorlások motivációi külön-
bözők, az indítékokban egyvalami mégis közös: a jobb jövő reménye. Az iparilag fejlettebb 
nagyvárosok első látásra alkalmasabbnak tűnnek a boldogulásra a vidéki élettel szemben.

A lakhelyváltoztatások hátterében meghúzódó okok változatosak. Vidéki munka-
nélküliség, politikai vagy vallási üldöztetés, egészségi okokból fizikai munkára való 
alkalmatlanság, alkalmi pénzszerzés, szerencsepróbálás, családegyesítés – mind a mig-
ráció klasszikusnak mondható okai, amelyek napjainkban jól ismert körülmények. Sajnos 
azonban a világ szerencsétlenebb sorsú részein a városokba költözöttek meghatározó része 
szakismeret és megfelelő anyagi háttér hiányában szegregált telepeken kénytelen folytatni 
új életét. Egyes ipari központok átalakulása a beáramlók igényeinek növekedése miatt rop-
pant gyorsasággal történik. Az ENSZ számításai szerint45 2050-re  a jelenlegi 7,2 milliárdról 
9,6 milliárdra növekedhet a Föld népessége. Így elgondolható, hogy a világ lakosságának 
az elmúlt 100 évben megháromszorozódott vízszükséglete néhány évtized elteltével milyen 
drámai méretet ölthet. A kitermelt víz mértéke napjainkban többszöröse annak, amennyit 
a csapadékmennyiség pótolni képes. A talajvíz szintje süllyed, a mezőgazdaság édesvíz-fel-
használása folyamatosan növekszik. Az igények azonban messze túlmutatnak a lehetőségeken. 
A városi népességrobbanások kiemelt jelentőségű következménye, hogy megváltozik az ott 
élők kor szerinti összetétele, emelkednek alapigényeik, ezeket azonban egy fejlődő ország-
beli város jellemzően nem képes kielégíteni. Az így kialakult hiányok az amúgy is terhelt 
szegénynegyedekben súlyos problémákhoz vezetnek. Mind közül a legkritikusabb a tiszta 
ivóvízhez, illetve higiénés és egészségügyi alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés hiánya.

A következőkben a nemzetközi fejlesztési segélyezés és urbanizáció e speciális terü-
letével foglalkozunk, majd mutatunk be jó példákat.

Élet a létezés peremvidékén

Jövedelmező munkahely, tanulási lehetőség, megfelelő egészségügy, kellő mennyiségű 
élelmiszer, lakhatás és szociális háló, közösségi-városi szolgáltatások – a jóléti élet alap-
vető kellékei. Körülmény, amelyben az állam biztosítja az egyén vagy a család jövedelmét, 
munkájának és vagyoni felhalmozásának piaci értékétől függetlenül, és amely mellett 
kielégítő a létbiztonság, illetve krízishelyzetekben alacsony az egzisztenciák veszélyének 
kockázata. Megfelelő tér, amelyben státusztól és hovatartozástól függetlenül lehet (többek 
között) a felsorolt alapvető szolgáltatásokat elérni. Afrika városi szegénytelepein ezek mind 
hiányoznak. A két valóságot szemlélve az embernek olyan érzése támadhat, mintha az előbbi 
oda született szerencsések centrális tere, utóbbi pedig – ebben a perspektívában egy jóléti 
erkélyről, központból nézve – nélkülözők perifériája, árnyékvilága lenne. Minél nagyobb 
a távolság, a konkrét fizikai és lelki, emberi értelemben vett distancia az említett nélkülö-
zési zónától, annál idegenebbnek és újszerűbbnek hathat a szembesülés: az afrikai városi 
lakosság jelentős része így él. Az Egészségügyi Világszervezet számításai szerint a jelenlegi 
trendek alapján 2030-ra  az urbánus népesség 60%-a  18 éven aluli lesz.46 A harmadik világ 

45 UN 2012.
46 WHO – UN-Habitat 2010.
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országainak kormegoszlását tekintve azonban a korfa már ma is döntően piramis alakú, 
a népesség fele 14 éven aluli. Miért fontos mindez, amikor a fejlődő országok városainak 
átalakulását szemléljük? A gyermekek a lakosság legsérülékenyebb tagjai. A nyomor-
telepeken élők esetében ugyanis kétszer akkora az esélye annak, hogy 5 éves koruk előtt 
halnak meg, mint ugyanott a jobb módú negyedekben. Afrikára tekintve pedig ez a rossz 
arány az ázsiai átlagnak is a duplája.47

Az alacsony jövedelmű országokban a két vezető halálozási ok a tüdőgyulladás és a has-
menéses megbetegedések. Elsődleges eredőik a rossz egészségügyi és higiénés ellátás, 
a túlzsúfoltság, a magas légszennyezettség és a tiszta ivóvíz hiánya. Egy tipikus nyomor-
telep jellemzői, amelyben kiemelten veszélyeztetettek a gyermekek, anyák és idősek, mert 
fejletlen és sérülékeny immunrendszerük nem képes ellenállni a különböző fertőzéseknek. 
Olyan kórokról beszélünk, amelyek napjainkban többségében megelőzhetők lehetnének. 
Gondoltuk volna, hogy ez az oktalan népességfogyás nem közúti balesetekkel vagy háborús 
konfliktusokból eredő humanitárius krízisekkel van összefüggésben? A helyzet világviszony-
latban való összehasonlításban sem jobb: a légzőszervi megbetegedések, a tüdőgyulladás 
és a hasmenéses kórok csak alig maradnak el a sorban vezető szív- és érrendszeri betegsé-
gek mögött, és magasan megelőznek minden mást. A világ lakosságának 11%-a  egészséges 
ivóvíz nélkül él, és a gyermekkori elhalálozások közel 80%-a  erre vezethető vissza.48

A víz és az egészség

A WHO a lakosság egészségi állapotának vizsgálatakor öt úgynevezett kiemelt kockázati 
tényezőt különít el.49 Ez a csoportosítás alkalmas lehet arra, hogy ráirányítsa figyelmünket 
a legfontosabb kérdésre: a halálozások okára és eredőjére. A lista első helyén a környezeti 
kockázatok állnak. Ezt követi a rossz vagy hiányos egészségügyi ellátás, majd a szexuális 
visszaélések és következményei, mint például az AIDS, továbbá a rossz táplálkozás, illetve 
az alultápláltság, végül pedig a drog- és alkoholfüggőségből eredő problémák. Arányában 
és kiterjedésében mind közül kiemelkednek a városi környezeti veszélyek: a fertőzött ivó-
víz, a hiányos szanitáció és higiénés alapszolgáltatások, illetve a külső és belső (lakáson 
belüli) légszennyezettség. Fájó szembesülés, hogy amíg a fent felsorolt tényezők a világ 
egyes részein csak külön-külön tapasztalhatók, addig a harmadik világ nagyvárosainak 
nyomortelepein egyszerre jelentkeznek.

A világszervezetek reális becslése szerint ma több mint 2 milliárd ember kénytelen 
nélkülözni az egészséges ivóvizet, 4 milliárd ember nem jut megfelelő higiénés lehetőség-
hez, és 340 ezer gyermek hal meg évente hasmenéses fertőzésekben, megbetegedésekben.50 
Amikor ivóvízhiányról beszélünk, senkinek sem kérdés a probléma súlya. A víz az élet 
alapvető eleme, biológiai szükséglet. Hiánya dehidratáltsághoz, alultápláltsághoz, kritikus 
súlycsökkenéshez vezet. A higiéné létfontosságának általános megítélése már nem ennyire 
egyértelmű, széles körben kiterjedt hiánya nem kifejezetten ismert. Pedig a két tényező el-
választhatatlan egymástól. Az afrikai városi nyomortelepek általános és közös jellemzője, 

47 WHO–UNICEF 2012.
48 WHO–UNICEF 2012.
49 WHO 2009.
50 WHO–UNICEF 2017.
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hogy az államok számára nem léteznek: a közigazgatás, a közműhálózat a telepekre nem 
terjed ki. Állatok és emberek biológiai szükségleteiket egyszerű körülmények között, jel-
lemzően a közterületeken, spontán módon végzik el. Aminek következtében a telepeken 
kiterjedt a fertőzésveszély. Az ürüléktartalmú víz fogyasztása és a fertőzött közeg miatt az ott 
élők nagy száma (különösen a gyermekek és idősebbek) hasmenéses megbetegedésekben 
szenvednek. Eredendőjük zömében a rotavírus és a kólibaktérium kiváltotta fertőzések. 
A kór – amelynek klinikai típusa és következménye a vérhas és a kolera – közel 90%-áért 
a rossz higiéné és a hiányos szanitáció a felelős. Gondoljunk csak bele, hogy ez az éven-
te – felnőttekkel együtt – milliók halálát okozó körülmény drasztikusan csökkenthető, akár 
teljesen megszüntethető lenne!

Az ivóvíz elérésének jogi megközelítése témánk egyik speciális aspektusa. Nem 
elsősorban a Föld vízkészletének veszélyeztetettségéről, annak globális környezeti vonat-
kozásáról van most szó, ami természetesen szintén komoly kérdés. E jogi nézőpont abból 
a megállapításból indul ki, hogy az egészséges ivóvíz minden élőlény alapvető szükséglete, 
és mint ilyen, az ahhoz való hozzáférés minden ember alapjoga. A víz ilyetén való értelmezé-
se még nem kodifikált tétel, vagyis egyelőre nem sorolják a nemzetközi hard law szabályok 
katalógusába. Jóllehet nemzetközi egyezményekben már évtizedek óta megjelenik az ivóvíz 
elérésének jogi elve, az egyelőre csak humanitárius eszme, szokásjog, deklarált elismerése 
még várat magára. Önálló kategóriaként való megjelenését az úgynevezett harmadik ge-
nerációs emberi jogok között várják a környezethez való, illetve a gazdasági, szociális 
és kulturális javakhoz való jog után. E jól felépített, didaktikus szemlélet azonban alkalmas 
arra, hogy vezérelvként szolgáljon jelen okfejtésünkben, témánk e speciális aspektusának 
elemzésében. A WHO és az UNICEF közös megfigyelőprogramjának51 eredményeképpen 
megállapították, hogy az egészséges emberi élethez és a méltó életkörülményekhez átlago-
san minimum napi 50 liter víz szükséges: 15 liter fogyasztásra és 35 liter a személyes higi-
énés szükségletek biztosítására, méghozzá olyan forrásból, amely a lakóhelytől számított 
1 kilométeren belül található. Ebben az elvben már két egymással összefüggő, pontosan 
meghatározott feltétel fogalmazódik meg. A mennyiség és az elérhetőség jó kiindulópont 
a nagyvárosi szegénytelepek vízhez jutásának vizsgálatakor, azonban kiegészítésre szorul. 
A jog éppen ezért a vízzel kapcsolatos emberi igények három szintjét különbözteti meg, 
amely elvárás is egyben az állami szereplők számára. Fogalmazhatunk úgy is, hogy a vízhez 
való jog három pontja: mennyiség, minőség és hozzáférhetőség. A mennyiségi és minőségi 
feltétel a személyes vízhasználat alapvető szintje, amíg a hozzáférhetőség annak elérésének 
biztonságos, folyamatos és megkülönböztetés nélkül történő biztosítása. Habár több magas 
szintű nemzetközi konvenció megállapította ennek fontosságát, így például az ENSZ által 
1948-ban  elfogadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata vagy az 1949-es  genfi egyez-
mény, a városi nyomortelepeken és általánosan az alacsony jövedelmű országok jelentős 
részén ezek közül az alapvetések közül sokszor a mai napig egyik szempont sem valósul 
meg. Több mint 60 évvel a nevezett okmányok elfogadása után a megfelelő ivóvíz és sza-
nitáció kérdésében kevés javulás történt, így azok e tekintetben továbbra sem haladják meg 
a nyilatkozatok szintjét.

Becslések szerint napjainkban 1 milliárd ember él a Földön a létezés peremvidékein, 
akik közül évente legkevesebb 3 millióan halnak meg a korábban részletezett vizes és higi-

51 WHO–UNICEF (é. n.).
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énés megbetegedések következtében. A javulás sajnos rendkívül lassú. Igaz, a nemzetközi 
szerveztek munkájának eredményeképpen 1990 és 2010 között 35%-kal  csökkent az ötéves 
koruk előtt meghalt gyermekek száma, ami figyelemre méltó eredmény.52 Az a néhány 
ország azonban, ahol ez az arány csak tovább romlott, kivétel nélkül a szubszaharai Afri-
kában található.

Elfeledett milliók

A szubszaharai nagyvárosok közös jellemzője, hogy városszövetről, szerkezetről, tudatos 
tervezésről nem vagy csak elvétve beszélhetünk. Városi agora, közösségi terek, funkciók 
nincsenek. Tömegközlekedés, utak, struktúrák is alig. Ami van, az sem működik, esetle-
ges: önnön fogalmaink szerint leginkább a káosz jellemzi-e „metropoliszokat”. A kormá-
nyok régen elveszítették a kontrollt a nyomortelepek felett, így a pillanatnyilag könnyebb 
elfordulást választották az elkerülhetetlen szembenézés helyett. Általánosan elmondható: 
e szegénytelepek állam az államban módon működnek, a helyi közigazgatás e negyedekre 
nem terjed ki, nincs csatornarendszer, legális víz vagy áram, ahogyan kórházak vagy isko-
lák sincsenek. A lakók személyi azonossága jellemzően ismeretlen, ők az állam számára 
nem léteznek.53 Kenyában például közel 2-3 millió ember él ma árnyékvilágban a kormány 
látókörén és biztonsági hálóján kívül. A nyomortelepeken élők számát azonban csak meg-
becsülni lehet, a városvezetések pontos adatokkal nem rendelkeznek. A szegényebb vidéki 
területekről a nagyvárosokba történő belső migrálás pedig régi jelenség, és általános jel-
lemzője a szubszaharai országoknak. Amilyen gyorsan fejlődnek az afrikai nagyvárosok, 
a rurális térségek azzal megegyező ütemben szegényednek el. Ott az infrastruktúra gyen-
ge, a kielégítő egészségügyi, oktatási és szabadidős szolgáltatások gyérek, munkalehetőség 
szinte egyáltalán nincs a mezőgazdaságon kívül. A sok szenvedéssel és kemény munkával 
járó élet azonban a fiatalok számára nem vonzó, látszólag nem kínál jövőt és valós alterna-
tívát. Általános jelenség, hogy az egyszerűbb vidéki életet hátrahagyók a nagyvárosokban 
próbálnak szerencsét, a mozgalmas és örökké pezsgő urbánus csomópontok mágnesként 
vonzzák a jobb jövőre vágyókat. Erősíti ezt a városoknak kedvezés54 (urban bias) politikája 
is, amely szubvencionálja a nagy településeket a vidékkel szemben, utóbbiak így folyama-
tosan hanyatlanak, majd pedig elnéptelenednek.55 Kezdőtőke, szakismeret, iskolai végzett-
ség, piacképes tudás és modern készségek hiányában viszont lehetetlenné válik a tartós 
munkaerőpiaci integráció és általában az új egzisztencia kialakítása. E családok így munka, 
pénz és szociális megtartó erő hiányában a semmibe zuhannak, egyik vagy másik szegény-
telepen kénytelenek letelepedni. A jelenség általános és intenzív, következménye a városi 
szegregátumok növekedése, az egyébként is csekély szolgáltatások elérhetőségének további 
csökkenése. Amíg a családok vidéken általában képesek voltak megteremteni és előállítani 
a napi fennmaradásukhoz szükséges feltételeket, létezett cserekereskedelem, kisebb-na-
gyobb földeken termeltek, állatokat tartottak, addig az urbánus nyomortelepeken erre alig 
van módjuk. Amíg vidéken az integrációra is képes szegénységben éltek, a  városokban 

52 KNBS 2009.
53 Nyström–Lindgren 2005.
54 Vesd össze: Lipton 1977.
55 Lipton 1977.
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a  szegregáló nyomor lesz osztályrészük. A holnap ezeken a területeken nem létező fogalom. 
Ahogy a kenyai Mombasa városának Bangladesh nevű telepén élők gyakran mondják: „Ma 
már ettem, ez a nap már megvan.” A jövőkép nélküli gyerekkor, a kilátástalan felnőtté válás 
az itt felnövekvő generációk öröksége.

Lehetséges válaszok

Habár Afrika emberiségünk ősforrása, a mai napig jóval kevesebb ismerettel rendelkezünk 
róla, mint Amerikáról vagy Ázsiáról. A Szaharától délre a Világbank 2016-os  adatai szerint 
több mint 1 milliárd ember él,56 mégis úgy tűnik, a kontinens továbbra is túlságosan messze 
van, bár a külföldi fejlesztési ügynökségek és civil szervezetek szerepvállalása jelentős. 
Ez görbe tükör is egyben azon afrikai országok számára, amelyek sajnos keveset tettek 
eddig a lakosságuk jelentős részét érintő kardinális probléma, a nyomortelepek rendezése 
érdekében. A helyi döntéshozók jellemzően elfordítják tekintetüket a bádogvárosok felől, 
a valóságnak azonban világossá kellene tennie, hogy a jövő egyik záloga a mélyszegény-
ségben élő lakosság nyomortelepekről való kivezetése.

Jóllehet az egyes telepek létrejötte országonként eltérő, a működési mechanizmusok-
ban sok az egybeesés. Érdekes megfigyelni a párhuzamos történelmi utat bejáró országok 
témaspecifikus jellemzőit, hasonlatosságaikat és eltéréseiket. Most Kenya, Uganda és Tan-
zánia, e három szomszédos ország szegregált telepein alkalmazott módszerekből mutatunk 
meg néhány, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által alkalmazott jó gyakorlatot. A ma-
gyar segélyszervezet 2011 óta vesz részt Kelet-Afrika városi nyomornegyedeinek vízügyi 
és higiénés, szanitációs fejlesztésében. Úttörő munkájának eredményeképpen mára négy 
nagyvárosban működtetnek programokat helyi civil szervezetek, szakemberek, egyetemi 
tanárok és szociális munkások bevonásával. Bővítik az infrastrukturális kapacitásokat, 
fejlesztik a higiénés készségeket, formálják, alakítják az egyéni és intézményi szemléletet. 
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat olyan leszakadó közösségekbe visz segítséget és támaszt, 
ahová nem jut el más donorok támogatása. A szervezet halmozott (lakhatási, foglalkozta-
tási, oktatási) problémákkal küzdő egyének és közösségek helyzetének javítását tűzte ki 
célul olyan megoldások alkalmazásával, amelyek a lehető legjobb és leginkább adekvát 
válaszokat adják az ott élők problémáira.

Kibéra, a szegénység afrikai szinonimája

A kontinens egyik legnagyobb, de mindenképpen legismertebb szegregátuma Kenya fővá-
rosában található. A nyomor világhírű példájává vált Kibérában az állandó szolgálatot adó 
nemzetközi segélyszervezetek becslése szerint körülbelül 1 millióan élhetnek.57 A struktúra 
e telepeken közös: az öt-hat tagú nagycsaládok néhány négyzetméteres alapterületű gyenge, 
agyaggal tapasztott kunyhókban élnek, amelyeket gyakran évről évre elmos a monszuneső, 

56 World Bank Indicators (é. n.).
57 A pontos számítások szinte lehetetlenek, ez a szám a telepen működő és szociális munkásokat foglalkoztató 

civil szervezetek reális becslése volt 2013-ban.
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sártengerré változtatva a környéket. A minden komfortot nélkülöző házak szinte egymásra 
épülve kanyarognak végeláthatatlanul, amerre csak a szem ellát. A családok szükségleteiket 
és mindennapi teendőiket az egyszobás otthonokban végzik. Az egyszerű ételeket a sok-
funkciós térben kerozinnal melegítve vagy faszénen készítik, amelyek egészségkárosító 
hatása jelentős. A telepeken működő humanitárius segélyszervezetek által végzett saját 
felmérések szerint családonként minden második öt éven aluli gyermek légúti megbetege-
désben, asztmában vagy tuberkulózisban szenved, amelyet az égéstermékek füstje okoz. 
Az egészségügyi szervezetek szerint továbbá a lakók 50%-ánál súlyos vírusos megbetege-
dés, malária, vérhas, tífusz vagy kolera diagnosztizálható. A betegek egészségügyi ellátása 
roppant nehéz, majdhogynem lehetetlen: általános orvosi kezelésben, szociális segélyben 
az itt élők nem részesednek, a telepiekre mindössze egy állami kórház és patika jut. Az üz-
leti hasznot kereső vállalkozók által működtetett magánkórházak jószerivel elérhetetlenek 
számukra, és nem is nyújtanak szakszerű ellátást. Egy helyi asszony elmondása szerint, ha 
valaki megbetegszik, és orvosságot vesz a helyi „gyógyszertárban”, csak szerencsés esetben 
gyógyul meg, mert általában nem a megfelelő szert kapja a laikus eladótól, ha egyáltalán 
valódi orvosságot kap, és nem hamisítványt. Ez utóbbi a leginkább jellemző gond a gyógy-
szeres „kezeléssel” kapcsolatban. A járványveszély általános és kiterjedt: a csatornarendszer 
hiánya miatt a házak között csörgedezik az emberi és állati ürülék. Mosakodási és alapvető 
higiénés lehetőségek a telepeken nincsenek: az ott élők szükségleteiket pléhfallal takart 
gödröknél végzik, amelyek közül egyet átlagosan 300-an használnak. Gyakori megoldás 
még az úgynevezett flying toilet, a repülő WC, amelynek használatát követően a biológiai 
hulladékkal megtelt zacskókat egyszerűen eldobálják. Mindezek hatására súlyos egészség-
ügyi krízis alakult ki, aminek következtében a gyermekek 40%-a  nem éri meg az ötéves 
kort. A higiénés szolgáltatásokon kívül az élet más alapvető elemét is nélkülözni kénytele-
nek az itt élők, a telepeken ugyanis nincs vezetékes ivóvíz. A lakókban piacot látó illegális 
csoportok kartellekbe szerveződve lopják el a városi vízművek rendszeréből a víz 70%-át, 
majd továbbvezetve értékesítik a helyiek számára magasan a piaci ár felett. Mindenki azzal 
fizet, amivel tud: vannak, akik a városokban próbálnak legális munkát vállalni, de sokan 
a feketepiacon dolgoznak, vagy prostitúcióból élnek. A házilag gyártott, lyukas, töredezett 
kábeleken továbbított víz a bungalók közé érve azonban már erősen fertőzött. A nyomor-
telepeken, amelyeket ma politikailag korrekt módon informális településeknek hívnak, 
a fellelhető víz közel 100%-a  származik illegális forrásból.

E kenyai telepeken alkalmazott magyar megoldások elvi alapja, követve a nemzet-
közi gyakorlatot, hogy állandóan elérhető, legális, olcsó és egészséges ivóvizet, továbbá 
mosakodási lehetőséget biztosítson az ott élőknek. Ennek érdekében kisebb-nagyobb, 
40–80 négyzetméteres szanitációs központokat hozott létre a magyar segélyszervezet: egyet 
a fővárosi Kibérában, a másikat pedig Mombasában – a világon elsőként vezetve be az ivó-
vizet a tengerparti üdülőváros legnagyobb szegregátumába. Az egyéni higiéné jelentősége 
a fertőzések elleni küzdelem mellett azért is alapvető, mert a mosakodás a város különböző 
részeibe ingázó telepiek alkalmi munkához jutásának fontos eleme. A központok, amelyek 
egyébként típuspéldái a kibérai fejlesztéseknek, legális kapcsolódással rendelkeznek a városi 
vízművek hálózatára. A stabil vízszolgáltatás érdekében a központokat üzemeltető telepi 
közösség hetente tölti fel az állami vízművektől vásárolt vízből a tetőn lévő 10 ezer literes 
gyűjtőtartályokat, amiből aztán jelképes áron vásárolhatnak a lakók. Az összegyűlt pénzt 
a kioszkok, a WASH- (vízügyi és higiénés) központok fenntartására fordítják, és ez egyben 
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az üzemeltetők fizetése is. A központok túlterheltségének megelőzése érdekében fontos, hogy 
a felhasználók azokat csak megfelelő díjszabás ellenében vehessék igénybe. A kőépületek 
komplex higiénés bázisok férfi- és női zuhanyzókkal, vécékkel. Közösségi helyiségeiben 
tisztálkodási alapismereteket oktatnak, egyben a környék fő találkozási pontjai is. Az épü-
leteken kívül szemétégető kazán szolgál vízmelegítésre. A szennyvíz elvezetése saját csa-
tornákon keresztül történik, ami a környezeti terheltség csökkentésének fontos eleme. Bár 
a szennyvíz helyi továbbhasznosítása ma már szintén fontos része a tudatos fejlesztések-
nek és az ökológiai lábnyom csökkentésének, itt egyelőre nem valósul meg. A modell egy 
továbbfejlesztett változata a biológiai hulladék szerves anyagait is elkülöníti, ezeket aztán 
a helyi kisgazdaságok használhatják zöldségtermesztésre.

Ugandai impressziók

Az ugandai fővárosban elkezdett fejlesztés éppen ebben a kérdésben igyekszik a kenyai-
hoz képest is újabb többlettel rendelkezni. Az előzőhöz nagyon hasonló magyar fejlesztésű 
szanitációs központok Kampalában már a fenntarthatóság jegyében készültek. Látszólag 
ellentmondásos fogalom ez egy olyan helyen, amit inkább megszüntetni kellene, mint 
fenntartani, de nem is erről van szó: az aktívház-technológiára épülő telepi házak a korábbi 
szolgáltatások mellett biogáz-hasznosító rendszerrel bővültek. Az ilyen típusú épületek jel-
lemzője, hogy azok megújuló forrásból energiát termelnek, azaz több energiát állítanak elő, 
mint amennyit elfogyasztottak. A telepiek esetében fogyasztásról nemigen beszélhetünk, 
hiszen egyszerű épületek lévén az igényük minimális. Az úgynevezett száraz toalettekkel 
rendelkező kioszkokba telepített technológia lényege, hogy a szilárd és folyékony hulladé-
kot külön gyűjtő, föld alatti komposztálótartályokban kémiai folyamat játszódik le, aminek 
eredményeképpen keletkező gázokat a háztartásokba elvezetve a lakók világításra és főzésre 
használhatják fel, kiváltva ezzel a rendkívül káros égésterméket előállító kerozint és fasze-
net. Az ugandai városi nyomortelepek szerkezete azonban más, mint Nairobiban. A vidék 
jobb kihasználásának, a vitálisabb gazdálkodásnak, termelésnek köszönhetően alacsonyabb 
a városi szegregátumok száma, kisebb azok kiterjedése. Nem jellemzők a nagy szegényne-
gyedek, inkább családok, kisebb közösségek alkotnak szigetszerű telepeket. Ezekben a fej-
lesztés is áttekinthetőbb, hiszen egyszerűbb a közösségek bevonása, könnyebb az összetartó 
egyének, családok motiválttá tétele. A kialakított központok fenntartása azonban érdekes 
módon bonyolultabb. Azok ugyanis nem piaci alapon működnek, nem lehet bevételt kérni, 
működtetésük ezért a kis közösségek jó belátásán múlik, ami bizony komoly nehézségeket 
okozhat, és jelentős szociális munkát igényel a segítőktől.

Tanzánia. A béke szigete?

A korábbi példáktól eltérően a tanzániai fővárosban nincsenek klasszikus értelemben vett 
nyomortelepek. Szegény utcák, környékek, leszakadó városrészek vannak, de a kibéraihoz 
hasonló belső szegregátumok itt ismeretlenek. Dar es Salaamra általában igaz, hogy viszony-
lag rendezett, élhető város, amire azért ugyanúgy jellemzők az afrikai metropoliszokban 
tapasztalható szabálytalanságok, működési rendellenességek, a káosz. Éppen ezért a víz-
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ügyi és higiénés fejlesztésekkel (WASH) foglalkozó civil szervezetek száma is kevesebb 
például a kenyainál. Akik itt működnek, jellemzően (a mi fogalmaink szerinti) általános 
és középiskolákban valósítanak meg programokat. A Máltai Szeretetszolgálat is a város egyik 
szegény részén található iskola vizes és higiénés kapacitásait bővítette új épületegyüttesek 
létrehozásával és a meglévő rendszerek felújításával. Ezt célozza mások mellett a Világbank, 
az Egyesült Királyság Fejlesztési Ügynöksége (DFID) és Tanzánia kormányának TURP 
(Tanzania Urban Resilience Program) elnevezésű közös városfejlesztési programja. A kez-
deményezés célkitűzése, hogy megakadályozza a szupergyorsasággal növekvő városokban 
kialakuló humanitárius katasztrófák kockázatát. A projekt58 abból a felismerésből született, 
hogy a globális klímaváltozás következményeként Kelet-Afrikában éppen itt a legnagyobb 
a belvízi áradásos problémák száma, ami súlyos nehézséget okoz a vidéki lakosságnak, akik 
ezért eredeti lakóhelyüket hátrahagyva a nagyvárosokba költöznek. Erre kínál megoldási 
javaslatot a Világbank Greening Africa’s Cities elnevezésű programja.59 Az elkövetkező 
évek, évtizedek megmutatják majd, hogy sikerült-e megvalósítani a kitűzött célokat. A kér-
dés csupán az, van-e ideje kivárni a leginkább rászoruló közösségeknek a helyi kormányok 
és nyugati donorok útkereséseit.

A most bemutatott jó gyakorlatok tízezreknek nyújtanak folyamatosan elérhető szol-
gáltatásokat egész évben. Az adott szegénynegyedek teljes lakosságára vetítve Nairobiban 
10, Kampalában közel 80%-os  lefedettséget biztosítanak e szanitációs központok. A kenyai 
központ közel egyéves működése alatt az üzemeltetésért felelős helyi szociális munkások 
adatai szerint felére csökkentek az ott élő gyermekek gyomorpanaszai. Az anyák elmondása 
szerint a központ felállítása óta alig kellett orvoshoz fordulni, szemben a korábbi évekkel. 
Ez kardinális kérdés a telepiek számára, ugyanis nincs államilag igénybe vehető egészség-
ügyi szolgáltatás, a gyógyszerek többsége hamisított, a magánrendelők számukra anyagilag 
elérhetetlenek. Habár a szanitációs központok hatékonysága és azonnali egészségjavító 
hatása keserédes siker, a telepi állapotok rendezésében – igaz, csak tüneti – kezelést nyújtó 
szolgáltatások bebizonyították, hogy milyen kevés is elég a hathatós változások eléréséhez.

Záró gondolatok

Írásunkban röviden áttekintettük a nemzetközi fejlesztési segélyezés kialakulásának néhány 
meghatározó elemét. A szakterület jobb megismerésén túl célunk az volt, hogy a rezsimben 
máig bennfoglalt ellentmondásokra is kritikusan rákérdezzünk. Ezt követően az urbani-
záció egy speciális aspektusával, a városi szegregációval foglalkoztunk. Kenyai, ugandai 
és tanzániai nyomortelepek világát, valamint működő magyar vízügyi és higiénés fejlesztési 
gyakorlatokat mutattunk be.

A szegregátumokból való kivezetés kérdése sajnos máig megoldatlan probléma. A he-
lyi kormányok pedig kevés hajlandóságot mutatnak a kérdés rendezésére. Ami sok esetben 
nem csoda, tekintettel arra, hogy több telep esetében helyi politikusok a  telektulajdonosok, 

58 White–Turpie–Letley 2017.
59 Az Internally Displaced People, röviden IDP-kategória azokra az emberekre vonatkozik, akiknek valamilyen 

külső erőszak vagy kényszer hatására kellett elhagyniuk otthonukat. Jogilag ezek az emberek saját kormá-
nyuk védelme alatt kellene, hogy álljanak, ami nyilvánvalóan nem tud megvalósulni egy olyan országban, 
ahol éppen a helyi megoldatlan konfliktusok állnak kényszerű lakhelyváltoztatásuk hátterében.
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akiknek nem érdeke az embertelen állapotok felszámolása. A rurális területekre való 
át- vagy visszaköltözés lehetősége sok esetben nem reális, ugyanis gyakran a közösségek 
beáramlása valamilyen külső objektív kényszerűségből (folyamatos áradások) vagy éppen 
erőszak (üldöztetés) hatására történt. Mi lehet hát az afrikai nagyvárosok szegregátumainak 
jövője? Vajon a szintén önazonosságát kereső, erkölcsi válsággal küszködő fejlett nyugati 
társadalom lenne számára a minta? Afrika átalakulását szemlélve kérdés, vajon merre vezet 
ez a folyamat. A döntéshozóknak és az afrikai országok vezetőinek mélyreható önvizsgálatra 
van szükségük. A fejlődés helyes irányát a nyugati világnak újra, Afrikának talán elölről 
kellene végiggondolnia. Afrika a lehetőségek kontinense. Fontos azonban tudatosítanunk, 
hogy egyes népek itt súlyos, a nyugati válsággal össze nem hasonlítható krízisben élnek. 
Így a fejlett világ befektetői, döntéshozói számára a helyi lehetőségek egyben felelősséget 
is jelentenek. Nem elég, hogy Afrikát csupán önös üzleti érdekeik régi-új terepének tekint-
sék. És figyelembe véve olyan folyamatokat, mint a migráció, regionális konfliktusok vagy 
a radikális csoportok előretörése, a saját jól felfogott érdeküknek is a valódi segítségnyújtás 
kellene lennie.
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Vecsey Mariann

Fegyveres konfliktusok trendjei a kontinensen

Absztrakt

Afrika, mint a gyenge államiság melegágya, rengeteg különböző okra visszavezethető 
fegyveres konfliktussal kápráztatja el az elemzőket. A helyzetet tovább árnyalja, hogy ezek 
mélységüket tekintve is különbözőek. Ennek megfelelően szemezgethetünk a vallási alapon, 
etnikai, törzsi hovatartozást illetően vagy épp gazdasági érdekek mentén szerveződő konflik-
tusokból, amelyek intenzitása az erőszakmentes konfliktustól a háborúig terjed. Ez a fejezet 
az egész kontinens vizsgálatát tűzte ki célul. Afrika tekintetében a legátláthatóbb rendezés 
a régiók vizsgálatával valósulhat meg, hiszen az egyes régiók országai szoros kapcsolatban 
állnak egymással, a legtöbbször ugyanazon regionális szervezet tagjai, és nemritkán hasonló 
biztonsági problémákkal is küzdenek, legyen szó a földrajzi helyzetükből fakadó kihívásokról 
vagy regionálisan működő radikális szervezet aktív működéséről. Ennek megfelelően az ENSZ 
regionális felosztását alapul véve külön-külön vizsgálat tárgyát fogja képezni Észak-Afrika, 
Nyugat-Afrika, Kelet-Afrika, Közép-Afrika, valamint Dél-Afrika. A régiók vizsgálatát 
megelőzően azonban a konfliktusok intenzitási skálájának meghatározására kerül majd sor.

Kulcsszavak: fegyveres konfliktusok, régiók, iszlamista csoportok, diktatúrák

Abstract

Africa, as the continent of fragile states, amuses the analysts with different kind of conflicts. 
These not only have various roots, but different scales too. So, we can witness religious 
conflicts, inter-ethnic, or tribal clashes, and even conflicts based on economic interests. 
The intensity of these conflicts varies from dispute to war. This chapter aims to analyse the 
conflict map of the whole continent. The examination of Africa is the simplest with analysing 
the regional complexes. The countries within these complexes are connected to each other, 
they are members of the same regional organisations, they have similar geographical and 
environmental characteristics, and sometimes they are struggling with similar problems, like 
the activity of regional radical groups. Based on the UN geographical regions, this chapter 
examines North-Africa, West-Africa, East-Africa, Central-Africa and South-Africa. Before 
the regional analysis, the chapter introduces the concept of conflict intensity.

Keywords: conflicts in Africa, regions, Islamist groups, dictatorships
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A konfliktusok intenzitása

A konfliktusok intenzitásának osztályozása kapcsán a Conflict Barometer metodikáját fo-
gom követni, amely öt elemet sorakoztat fel a különböző konfliktusok meghatározására. 
Az első a vita, amely a legalacsonyabb intenzitású, erőszakos eszközöket nem alkalmazó 
politikai konfliktus. Ezt a nem erőszakos krízis követi, amelynek politikai retorikájában 
már megjelenik az erőszak alkalmazásával való fenyegetés, illetve különböző olyan objek-
tumok rombolása, ami nem jár emberi élet veszélyeztetésével. Ezenkívül az eszköztárban 
megtalálható a különböző fegyverrendszerek egymásra irányítása, a fegyverletétel meg-
tagadása, valamint különböző szankciók.

A harmadik kategóriába az erőszakos krízis tartozik, amely közepes intenzitású. 
A konfliktus eszközei ebben a kategóriában a könnyű, gyalogsági fegyverzet alkalmazása, de 
a nehézfegyverek korlátozott alkalmazására is sor kerülhet. A résztvevők létszámát tekintve 
mintegy 50 főig beszélhetünk közepes intenzitású konfliktusról. A konfliktus következmé-
nyeit tekintve a sérültek, illetve halálos áldozatok száma havi bontásban 20 fő alatti kell, hogy 
maradjon, amibe csak szorosan a fegyveres harcokkal összefüggő veszteségek értendők. 
Ehhez maximum 1000 fő menekült adódhat hozzá. A rombolás mértéke a négy dimenzióból 
(infrastruktúra, lakóházak, gazdaság, valamint kultúra) egyet sem érinthet. A konfliktus 
csak abban az esetben marad közepes intenzitású, amennyiben az eszköz- következmény 
arány egyensúlyban marad, tehát minimális fegyverhasználat, kevés résztvevő, maximum 
50 fő, legfeljebb 20 fő fölötti sérült és halálos áldozat; valamint 1000 fő fölötti menekült, 
illetve a dimenziókat nem érintő rombolás, vagy fordítva.

A negyedik kategóriába tartozó korlátozott háború már a magas intenzitású erősza-
kos konfliktusok csoportjába tartozik, amelynek jellemzői a konfliktus eszközeit tekintve 
a könnyű- és nehézfegyverek nagyarányú alkalmazása, valamint az 50 és 400 fő közötti 
résztvevő. A következményeket tekintve a sérültek és halálos áldozatok száma minimum 
20 fő, de nem haladhatja meg a havi 60 főt, valamint a menekültek száma legalább 1000, 
de kevesebb mint 20 ezer fő. A rombolás mértékét tekintve itt egy-két dimenzió is érintett. 
Ennél a kategóriánál is ki kell emelni, hogy csak akkor beszélhetünk korlátozott háborúról, 
ha a konfliktus eszközei és következményei közül az egyik kevésbé súlyos.

Az ötödik, legintenzívebb erőszakos konfliktus a háború. Itt az eszközök tekintetében 
széleskörűen alkalmazzák a felek a könnyű- és nehézfegyvereket, a résztvevők létszáma 
pedig meghaladja a 400 főt. A következményeket tekintve a sérültek és halálos áldozatok 
száma havi szinten meghaladja a 60 főt, valamint több mint 20 ezer menekült van. A rom-
bolás itt már három-négy dimenziót érint. Az eszközökben és következményekben lehetnek 
lefelé kisebb eltérések, de nem érinthetik mindkét elemet.

A Conflict Barometer e számszerűsíthető adatokat pontozza, majd a pontok összegé-
nek megfelelően állapítja meg egy adott konfliktus intenzitását. Minél magasabb az összeg, 
annál erőszakosabb a konfliktus. Ezt a következő táblázat szemlélteti.1

1 Conflict Barometer 2015 2015, 6–8.
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1. táblázat
Intenzitási ponttábla
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2 pont korlátozott háború háború háború

Forrás: Conflict Barometer 2015

A 2016-ban  elkészült Conflict Barometer alapján az afrikai kontinensen 8-8 korlátozott 
háború, valamint háború zajlik. Ezek egy része belső konfliktus, míg mások nemzeti vagy 
nemzetközi szintűek. A legnagyobb konfliktusgócok a kontinensen Dél-Szudán, Egyiptom, 
a Kongói Demokratikus Köztársaság, a Közép-afrikai Köztársaság, Líbia, Nigéria, Szomália, 
illetve Szudán. Ezek alapján látszik, hogy egyedül a dél-afrikai régió nem érintett a magas 
intenzitású konfliktusokban, a többi régió egytől egyig rendelkezik legalább egy korlátozott 
háború vagy háború sújtotta országgal. Ezek közül az észak-afrikai régió a legproblémásabb.2

Észak-Afrika

Az ENSZ meghatározása szerint az észak-afrikai régió országai nyugatról keleti irány-
ba a következők: Nyugat-Szahara, Marokkó, Algéria, Tunézia, Líbia, Szudán, valamint 
Egyiptom. Ezen országok nemcsak a földrajzi elhelyezkedésük kapcsán vannak egymással 
szoros kapcsolatban, hanem a népességüket és vallásukat tekintve is, hiszen főként arab 
eredetű népcsoportok lakják a területet, és a legnagyobb vallási közösséget az iszlám adja.3 
Emellett a 2010–2011 során lezajlott arab tavasz eseményei is összekötik a régió legtöbb 
országát, hiszen a Tunéziában kezdődött eseménysorozat több észak-afrikai ország veze-
tőjének leváltásához vezetett, és az akkor megindult politikai folyamatok máig tartanak.4 
A sok közös pont ellenére azonban a régió nem kezelhető egyetlen monolitikus tömbként, 
hiszen több ország nem volt részese az arab tavasz eseményeinek és utóhatásainak, hanem 
más, esetenként több évtizedre visszanyúló konfliktussal küzd.

2 Conflict Barometer 2016 2016, 12.
3 Abun-Nasr – Brett – Warmington 2017.
4 N. Rózsa 2015, 79–80.
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1. ábra
Észak-Afrika országai

Forrás: a szerző saját szerkesztése

Marokkó és Nyugat-Szahara5 is ezen országok körébe tartozik. Marokkó mindössze egy 
évvel függetlenségének elnyerése után magának követelte az akkor még Spanyolországhoz 
tartozó területet, amelyre már korábban is igényt formált. A Nyugat-Szahara szecessziós 
törekvései 1973-ban, a Polisario Front megalakulásával erősödtek fel. A marokkói kormány 
több más indok mellett, főként gazdasági érdekből, az ország északi területein elhelyezkedő 
foszfátbányák miatt vonult be a területre, magának követelve azt.6 A Polisario-erők továbbra 
is folytatják a szecessziós törekvéseiket, amelyet a lakosság is támogat. 2016 legnagyobb 
történése októberben következett be, amikor a marokkói haderő bevonult Guergueratba, 
a feleket elválasztó ütközőzónában elhelyezkedő településre.7 A marokkói erők kivoná-
sát a területről csak 2017 februárjában jelentették be,8 de az ütközőzónából való távozásról 
ez idáig nem érkezett információ. Az események gyakorlatilag egy nem erőszakos krízis 
képét mutatják, amelyben a katonai erődemonstrációé maradt a főszerep.

Algériát nem érintették az arab tavasz eseményei, de az ország komoly belső problé-
mákkal küzd. Az algériai illetőségű, de regionálissá vált Al-Káida az Iszlám Magreb Földjén 
(al-Quaeda in the Islamic Maghreb, AQIM) még mindig hajt végre támadásokat az or-
szágban, habár a fókusza áttevődött a működési terület teljes régióra való kiterjesztésére.9 

5 Saharan Arab Democratic Republic – Szaharai Arab Demokratikus Köztársaság (SADR). Az Afrikai Unió 
teljes értékű tagja, világszerte 70 ország ismeri el független országként. Lásd: The Editors of  Encyclopaedia 
Britannica 2017.

6 The Editors of Encyclopaedia Britannica 2017.
7 Staff Member 2016.
8 Errazzouki–Markey 2017.
9 Guitta 2016.
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A radikális szervezet jelenlétén kívül tovább folytatódtak az országon belül az ellenzéki 
Szocialista Erők Frontja (Socialist Forces Front, FFS) által szervezett megmozdulások, 
mint a munkanélküliek jogaiért való tüntetés és 2016 jelentős hányadában a kőolajku-
tak fúrását és a nyersanyag-kitermelést ellenző megmozdulás, amely események főként 
az ország déli régiójában zajlottak. A kőolaj hordónkénti árának csökkenése a kitermelés 
leállításához vezetett, így a csoport megkapta, amire vágyott. A 2015 közepén csúcspontra 
ért, Ghardaia régióban élő berber és arab népesség közötti konfliktust a Muszlim Testvéri-
ség algériai ága rendezni tudta, de a berber népesség megbékélése továbbra sem nevezhető 
tartósnak.10 Mindezen elemeket figyelembe véve ezen ország esetében közepes intenzitású 
konfliktusról beszélhetünk.

Az arab tavasz által erősen érintett Tunézia a 2014-es  politikai konszolidáció után tel-
jesítőképessége határára érkezett. A gazdaságilag instabil ország már 2016-ban  is kiterjedt, 
erőszakossá fajuló tömegtüntetéseket tapasztalhatott meg, amelyeknek kiváltó oka a hatalmas 
munkanélküliség volt.11 A munkahelyteremtésért folyó demonstrációk – amelyek gyakran 
válnak erőszakossá a kormányerők nem megfelelő reakciói miatt – 2017-ben  is folyamato-
sak az országban. Ez 2017 májusában egy halálos áldozatot, valamint 50 fő sérültet jelentett 
kettő felgyújtott rendőrőrs ellenében. Emellett az amnesztiajegyzék is jelentős társadalmi 
megmozduláshoz vezetett, több ezer ember vonult utcára május 16-án  az előző rezsim alatt 
korrupcióval vádolt üzletemberek szabadon bocsátása ellen. A társadalmi elégedetlenség 
mellet több radikális szervezet is jelen van az országban. Az AQIM és az ISIL is hajt végre 
támadásokat.12 Tunéziában is közepes intenzitású erőszakos krízisről beszélhetünk.

A jelenlegi formájában 2011 óta létező Szudán évtizedek óta háborús övezetnek számít. 
Dél-Szudán kiválása sem oldotta meg a helyzetet, csak tovább mélyítette a békétlenséget 
az országban. A kormányerők továbbra is különböző fegyveres csoportokkal állnak harc-
ban, és a Dél-Szudánnal közös határ is vita tárgyát képezi.13 A dárfúri autonómia kérdésé-
ben 2016 áprilisában tartott népszavazás sem vezetett eredményre, a régióban továbbra is 
folyamatos a felkelőcsoportok jelenléte.14

Az arab tavasz Líbiában áldatlan állapotokat eredményezett. Kaddáfi halála után 
az ország anarchiába süppedt, és ismét a törzsi alapon működő társadalomszervezet került 
előtérbe. Ilyen helyzetben indult meg a harc a hatalomért a különböző csoportok között. 
Az Általános Nemzeti Kongresszus (General National Congress, GNC), a Képviselők Háza 
(House of Representatives, HoR), az azt támogató Halifa Haftár, illetve a Fáíz Szarrádzs 
vezette Nemzeti Egységkormány (Government of National Accord, GNA) került szembe 
egymással, nem beszélve a számos helyi milíciáról. A polgárháborús helyzet megfelelő 
táptalaja volt a radikális szerveztek megjelenésének is, így az ISIL most több bázissal is 
rendelkezik a háború sújtotta országban.15 Líbiában már évek óta változatlanul magas in-
tenzitású konfliktus, háború zajlik.

Egyiptomban 2017 májusában tovább romlott a helyzet. Az ISIL által elkövetett támadások 
az országban a kopt keresztény közösséget érintették leginkább, de a kormány képviselőit 

10 International Crisis Group 2016a.
11 Stephen 2016.
12 International Crisis Group 2017a.
13 CIA 2016.
14 AFP 2016b.
15 Marsai 2017, 5–6.
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sem kíméli a szervezet.16 Egyes elemzők szerint a csoport indítékai, habár főként a keresz-
tény lakosságot támadják, inkább politikaiak. Ez a tendencia a 2016-ban  Szaúd-Arábiának 
adott vörös-tengeri szigetek kapcsán fellángoló elégedetlenség során is észrevehető volt, 
és a kormány képviselőit is ezért támadja fokozottabban az ISIL, nem pedig vallási meg-
fontolásból.17 Az országban zajló események egy korlátozott háború képét mutatják, ami 
főként a nagyszámú halálos áldozatra és sebesültre vezethető vissza.

Nyugat-Afrika

A régió államai nem mutatnak olyan mértékű egységességet, mint az észak-afrikai térség 
arab-muszlim országai, így problémáikat, konfliktusaikat is a sokféleség jellemzi. Ebbe 
a térségbe az ENSZ meghatározása szerint Benin, Bissau-Guinea, Burkina Faso, Elefánt-
csontpart, Gambia, Ghána, Guinea, Libéria, Mali, Mauritánia, Niger, Nigéria, Szenegál, 
Sierra Leone, Togo és a Zöld-foki Köztársaság tartozik.

2. ábra
Nyugat-Afrika országai

Forrás: a szerző saját szerkesztése

A Zöld-foki Köztársaság legnagyobb problémáját az elmúlt években a korrupció, a magas 
munkanélküliség, valamint a migráció okozta.18

16 International Crisis Group 2017b.
17 Hessler 2017.
18 Freedomhouse 2016b.
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Mauritániában a különböző alkotmánymódosítási javaslatok egységesítették az ellen-
zéket, amely 2017-ben  is több tüntetést szervezett a kormány lépései ellen.19 A legutóbbi 
indítvány a Szenátus, a Legfelsőbb Bíróság, valamint az Iszlám Főtanács megszüntetésére, 
valamint a nemzeti zászló megváltoztatására tett javaslatot.20 Az országban emellett műkö-
dik az AQIM is.21 Az ország ennek ellenére is megmarad a politikai vita szintjén.

Maliban a korlátozott háború jellemzői dominálnak a francia Operation Panther 2013 
márciusában történt befejezése óta.22 A tuareg felkelőszervezeteknek a mali kormánnyal 2015 
májusában aláírt békeszerződése után az ország biztonsági helyzete valamelyest javult,23 
de az országban jelen lévő dzsihádista szervezetek nem nézték jó szemmel az előrelépést. 
A legsúlyosabb támadásra 2017 januárjában került sor, amikor egy robbanóanyaggal meg-
rakott jármű mintegy 47 ember halálát okozta egy gaoi katonai bázis közelében. A cselek-
ményt a teljes régióban tevékenykedő AQIM vállalta magára,24 de az országban működik 
a Mozgalom az Egységért és a Dzsihádért Nyugat-Afrikában (Mouvement pour l’Unicité 
et le Jihad en Afrique de l’Ouest, MUJAO) és az Anszár ad-Dín is.

Nigerben is aktív a politikai ellenzék, itt is jellemzők a tömegtüntetések,25 de az ország 
legnagyobb problémáját mégis a radikális iszlamista szervezetek jelenléte és működése 
okozza. Délről a Boko Haram, nyugatról az AQIM és más Maliban tevékenykedő szerve-
zetek fenyegetik az országot.26 Niger így a legmagasabb intenzitású konfliktussal küzdő 
államok körét bővíti.

Szenegálban évek óta az ország déli részén fekvő Casamance régió szeparatista ge-
rillái okoznak fejtörést a kormányzatnak. A konfliktus intenzitása hullámzó, a 2014-es  
fegyverszünet óta politikai vitává szelídült,27 és további erőfeszítések történtek a helyzet 
békés rendezésére.28

Gambiában a 2016. decemberi választások eredményeképpen leváltott Jahja Dzsáma 
elnök csak külső fegyveres beavatkozással való fenyegetés hatására volt hajlandó átadni 
az általa 22 éven át betöltött pozíciót a győztes Adama Barrownak.29

Bissau-Guineában, a világ első drogállamában már több mint egy éve súlyos politikai 
válság alakult ki, amikor Vaz elnök elmozdította a helyéről Pereira miniszterelnököt a két 
politikus között fennálló nézeteltérések miatt.30 Az országban folyamatossá váltak a tünteté-
sek, valamint az ECOWAS regionális szervezet is jelen van egy békefenntartó misszióval.31

Guineában a meghirdetett nemzeti konzultáció közelebb hozni látszik az ellenzéki 
kormánypárti politikusokat. A hatalmas munkanélküliség, a fegyveres testületek  túlkapásai 

19 RFI 2017a.
20 Abdel Aziz 2017.
21 International Crisis Group 2017a.
22 Ministère des Armées 2013.
23 Allafrica 2015.
24 Al-Jazeera 2017.
25 RFI 2017b.
26 International Crisis Group 2017c.
27 BBC 2017a.
28 Lavoix 2017.
29 BBC 2017b.
30 BBC 2017c.
31 International Crisis Group 2017d.
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és a szervezett bűnözés azonban aláássák a nehezen elért eredményeket, és továbbra is zaj-
lanak tüntetések az országban.32

Sierra Leonéban a kormánypárt (ACP) és az ellenzék között fennálló konfliktus okoz 
gondokat, habár jelenleg az ellenzéki SLPP a legutóbbi választási vereséget követően szer-
vezi újra önmagát, kevésbé fókuszálva az ACP legyőzésére.33

Libéria véres múltja ellenére nagyon visszafogott képet mutat 2017-ben. A biztonsági 
erők kiképzésére telepített UNMIL-misszió 2016-ban  kivonult az országból. A régióban 
jelen lévő radikális szervezetek ezt az országot is fenyegetik.34

Elefántcsontparton a volt milíciák tagjaiból lett katonák májusban fellázadtak, és to-
vábbi anyagi juttatásokat követeltek a kormánytól. A lázadást minimális veszteségekkel, 
főként tárgyalásos úton kívánja megoldani a kormány.35 Emellett az országban jelen 
vannak különböző radikális iszlamista szervezetek. A legnagyobb támadás 2016 során 
Grand-Bassamban történt, amikor iszlamista fegyveresek támadták meg az üdülőhelyet, 
18 ember halálát okozva.36

Burkina Fasóban a legnagyobb fenyegetést jelenleg a különböző iszlamista szervezetek 
jelentik. A legújabb módszerük az ország északi részében dolgozó tanítók megfélemlítése, 
aminek célja a Koránon alapuló és arab tanítási nyelvű oktatás elérése.37

Ghána az 1992-es  többpárti demokráciára való áttérés után Afrika egyik legstabilabb 
országává vált, amin a 2016-os  választások sem változtattak.38

Togóban az ellenzéki pártok egységfrontot kívánnak létrehozni a kormány szerintük 
erősen részrehajló politikája miatt,39 amelyet különböző nemzetközi szervezetek velük el-
lentétben demokratikusnak jellemeztek.40

Benin szegénysége ellenére Afrika egyik legstabilabb országa tudott maradni, ahol 
a korrupció a legnagyobb kihívás.41

A Boko Haram radikális iszlamista szervezetnek otthont adó Nigéria több biztonsá-
gi problémával is küzd. Az északi országrészben gyakorlatilag a már említett szervezet 
vette át az uralmat, amely 2009-ben  megkezdett működése óta mintegy 20 ezer ember 
életét oltotta ki és több mint 2 millió főt kényszerített menekülésre.42 A déli országrészben, 
a Niger-deltában az olaj okozza a legnagyobb problémát már évtizedek óta. A Niger-delta 
Felszabadításáért Mozgalom (Movement for the Emancipation of the Niger Delta, MEND), 
valamint a Niger-delta Bosszúállók (Niger Delta Avengers, NDA) a térségben tevékenykedő 
nemzetközi olajvállalatok ellen intéz támadásokat. A csoportok célja egy autonóm térség 
létrehozása, valamint az olajkincs fölötti ellenőrzés megszerzése.43 A Guineai-öbölben 

32 Horne 2016.
33 Thomas 2017.
34 Toweh 2016.
35 International Crisis Group 2017e.
36 BBC 2017d.
37 Farge 2017.
38 BBC 2017e.
39 RFI 2017.
40 BBC 2017f.
41 BBC 2017g.
42 Guilbert 2017.
43 Ajodo-Adebanjoko 2017.
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emellett a kalózkodás is jelen van.44 Nigériában továbbá mindennaposok a különböző etni-
kai csoportok közötti konfliktusok is.45

Kelet-Afrika

A nyugat-afrikai régióhoz hasonlóan Kelet-Afrika országai sem alkotnak homogén töm-
böt. A régió országai Burundi, a Comore-szigetek, Dél-Szudán, Dzsibuti, Eritrea, Etiópia, 
 Kenya, Madagaszkár, Malawi, Mauritius, Mozambik, Ruanda, a Seychelle-szigetek, Szo-
mália, Uganda, Tanzánia, Zambia és Zimbabwe. A régió további különlegessége, hogy míg 
a többi jobbára egyetlen nemzetközi tömörüléssel leírható, a Kelet-afrikai Közösség (East 
African Community, EAC) mindössze hat országot fog össze, és némileg átfedésben van 
a Dél-afrikai Fejlesztési Közösséggel (South-African Development Community, SADC), de 
ehhez a régióhoz köthető a nyolc országot magában foglaló Kormányközi Hatóság a Fej-
lesztésért is (Intergovernmental Authority for Development, IGAD).

3. ábra
Kelet-Afrika országai

Forrás: a szerző saját szerkesztése

Dél-Szudán számára a Szudánból való 2011-es  kiválás nem hozta meg a várt békét, az ország 
továbbra is háborús körülmények között éli mindennapjait. A két Szudán közötti határvonal 
több szakasza a szecesszió óta rendezetlen.46 Emellett jelentős problémát okoz a különböző 

44 Sunstar 2017.
45 International Crisis Group 2017f.
46 CIA 2016.
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etnikai csoportok közötti harc,47 illetve az országban kibontakozó humanitárius katasztrófa 
egységgé kovácsolta az ellenzéki csoportokat, amelyek így megújult erővel léphetnek fel 
a kormány ellen. Az országban mindezek ellenére anarchia uralkodik.48

Az eritreai katonai diktatúra mindössze egy nem erőszakos konfliktust tud felsorakoz-
tatni, amely az Etiópia által támogatott Vörös-tenger Afar Demokratikus Szervezet (Red Sea 
Afar Democratic Organisation, RSADO) nevéhez köthető. A kormányellenes, nemegyszer 
terrorista szervezetként aposztrofált csoport 2015-ig  több támadást hajtott végre az eritreai 
fegyveres erők ellen.49 A belső konfliktus mellett Eritrea és Etiópia között az előbbi füg-
getlenné válása, 1993 óta nem rendezett a közös határok kérdése. A befagyott konfliktus 
továbbra is megfelelő táptalaja a két ország közötti fegyveres összeütközéseknek. Eritrea 
maga is támogat más országok területén fegyveres csoportokat, például a Szomáliában 
működő as-Sabábot.50

Dzsibutiban a hatalmon lévő Unió az Elnöki Többségért (Union for a Presidential Ma-
jority, UMP) és az ellenzéki Unió a Nemzet Megmentéséért (Union for National Salvation, 
USN) frakciók között zajlik nem erőszakos krízis. A 2014-ben, a két frakció között meg-
kötött egyezmény demokratikus reformokat célzó intézkedéseit a kormány nem teljesítette, 
az ellentétek emiatt erősödtek fel újra az UMP és az USN között.51

Etiópiában 2015 novemberétől folyamatosan zajlanak kormányellenes tüntetések. 
A nemegyszer erőszakossá fajuló eseményeknek több száz halálos áldozata volt. Az etióp 
kormány válaszlépésként szükségállapotot hirdetett ki az országban,52 amelyet csak 2017 
augusztusában oldott fel az etióp kormány.53 Az itt lezajlott események az erőszakos krízis 
jellemzőit viselik. Emellett az országban az Oromó Felszabadítási Front (Oromo Libera-
tion Front, OLF), valamint az Ogadeni Nemzeti Felszabadítási Front (Ogaden National 
Liberation Front, ONLF) is további problémákat okoz. Mindkét csoport célja az Etiópiától 
való függetlenedés. E szervezetek fegyveres küzdelmet folytatnak a kormányerők ellen, 
az erőszakos krízis szintjén tartva a konfliktust.54 Etiópia jelentős erőkkel vesz részt a szo-
máliai harcokban, vagyis Addisz-Abeba résztvevő egy egyértelműen háborús intenzitású 
konfliktusban.

Szomáliában különböző kánmilíciák, radikális iszlamista szervezetek küzdenek egy-
mással és a központi kormányzattal egy önálló vagy legalábbis autonóm állam létrehozásáért. 
Ez utóbbira Szomáliföld, Puntföld és Galmudug a példa, de a radikális as-Sabáb is egy 
jellegzetes szomáli „márka” lett az elmúlt években. A dzsihádista szervezet folyamatosan 
tevékenykedik Mogadishuban, de jelen van a vidéki városokban is, és nem telik el nap anél-
kül, hogy ne történne IED-robbantás az országban.55 A szervezet ezenkívül kiterjesztette 
tevékenységi körét a szomszédos országokra is. A háború így beláthatatlan időre konzer-

47 UN OCHA 2017.
48 Maasho 2017.
49 Sudan Tribune 2015.
50 Tekle 2017.
51 Freedom House 2016a.
52 BBC 2017h.
53 Horne 2017.
54 Conflict Barometer 2016 2016, 72–73.
55 International Crisis Group 2017g.



233Fegyveres konfliktusok trendjei a kontinensen

válódott Szomáliában. Az évtizedek óta zajló konfliktus másik, látványos mellékterméke 
a szomáli partok mentén folyó kalózkodás is, amelynek visszaszorításáért több nemzetközi 
misszió is dolgozik a térségben.

Szomália közelsége Kenyához csak eggyel több gondot okoz az amúgy is belső problé-
mákkal küzdő országnak. Az alapvetően szomáliai bázisú as-Sabáb ugyanis előszeretettel 
látogatja az ország északi területeit, ahol főként szomálik laknak. Az iszlamista csoport 
tevékenykedésén kívül az országban erősen jelen van a különböző etnikai csoportok közötti 
konfliktus.56 Az augusztusra tervezett választások októberre való elhalasztása sem oldotta 
az ország középső és északi régiójában etnikai alapon szerveződő politikai csoportosulások 
közötti konfrontációt.57 Uhuru Kenyatta elnök újbóli győzelme erőszakossá fajuló tömeg-
megmozdulásokhoz vezetett az ország fővárosában, Nairobiban.58

Ugandában a 2016-os  választások után, amely Yoweri Museveni győzelmével zárult, 
az ellenzék támogatói heves tüntetéssorozatba kezdtek, amely végül az ellenzéki vezetők 
letartóztatásával zárult.59 2016-ban  azonban nem ez volt az egyetlen incidens. A Ruwenzori 
Királyság területén helyi milíciák sorozatosan támadták a kormányerőket. Ennek ered-
ményeképpen Charles Wesley Mumbere királyt 2016 decemberében terrorizmus vádjával 
letartóztatták.60

Ruandában a 2017-es  elnökválasztáson Paul Kagame a harmadik elnöki terminusá-
ért szállt harcba az egyetlen regisztrált ellenzéki párt, a DGPR (Democratic Green Party 
of Rwanda, Ruandai Demokratikus Zöld Párt) jelöltjével, Frank Habinezával. A 2010-es  
választások előtt a DGPR jelöltjét meggyilkolták, a többi ruandai ellenzéki párt pedig gya-
korlatilag nem indíthatott jelöltet, mert a kormány nem ismeri el őket.61 Ezen pártok közül 
a legismertebb az Egyesült Demokratikus Erők (United Democratic Forces, FDU), amelynek 
vezetőjét, Victoire Ingabirét – szintén a 2010-es  választásokhoz köthetően – letartóztatták.62

Burundiban a jelenlegi problémák 2015-ben  kezdődtek, habár gyökereik régebbre 
nyúlnak vissza, amikor Pierre Nkurunziza bejelentette szándékát a harmadik elnöki termi-
nusért való indulásra. A kezdeti tüntetéseket puccskísérlet követte, az ezt követő megtorló 
intézkedések pedig csak tovább fokozták az erőszakot az országban. A konfliktus intenzitá-
sa később csökkent, és mára már főként célzott gyilkosságokból, valamint emberrablásból 
és kínzásból áll. Emellett a kormány retorikája erősen etnikai alapú, tusziellenes. A konf-
liktus 2016 végéig több mint 1000 ember halálát okozta, és mintegy 300 ezer menekültet 
eredményezett.63

Tanzániában a 2017-es  évben több támadást intéztek a rendőrség, valamint a hatal-
mon lévő Forradalom Pártja (Party of the Revolution, CCM) tagjai ellen. A támadásokat 
senki sem vállalta magára, de a politikai ellenzék a hadsereg bevetését követelte az érintett 
országrészekben a biztonság fokozására.64

56 International Crisis Group 2017h.
57 International Crisis Group 2017i.
58 BBC 2017i.
59 Al-Jazeera 2016.
60 BBC 2016a.
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Habár Zambiának sikerült elkerülnie a belső háborút, az országban folyamatos az elé-
gedetlenség. Az elmúlt években több tüntetés vált erőszakossá és követelt emberáldozatot. 
A legutóbbi ilyen megmozdulásra 2016-ban  került sor, amikor ruandaiakat gyanúsítottak 
rituális gyilkosságok elkövetésével.65

Malawiban a politikai ellenzék aktív,66 fegyveres konfliktus nem zajlik az országban. 
Problémát jelent az albínó népesség célzott gyilkolása.67

Zimbabwe az elmúlt évben több, Robert Mugabe elnök leköszönéséért folytatott tün-
tetést élt meg. 2017. november 15-én  a zimbabwei védelmi erők kezükbe vették az irányí-
tást, különböző kormányzati épületeket, valamint Mugabe elnök rezidenciáit vették körbe. 
A fegyveres erők szerint erre az ország megromlott belpolitikai, szociális és gazdasági 
állapota miatt volt szükség, és visszautasították azt a feltételezést, hogy puccsot hajtot-
tak végre az országban.68 A katonai hatalomátvétel óta folyamatosak az elnök lemondását 
követelő tüntetések az országban.69 Mugabe hatalomból való elmozdításával elindulhat 
az ország demokratizálódása. A zimbabwei helyzet jelenleg azonban az erőszakos krízis 
jegyeit hordozza magán.

Mozambikban a Mozambik Nemzeti Ellenállás (Mozambican National Resistance, 
RENAMO) fegyveres ellenzéki csoport meghatározatlan időre egyoldalúan meghosszab-
bította a fegyverszünetet a hatalmon lévő Mozambik Felszabadítása Fronttal (Mozambique 
Liberation Front, FRELIMO) szemben. A 2014-es  választások után fellángolt ellentétek 
megoldására már folynak a tárgyalások. A konfliktus eddig alacsony intenzitású maradt, 
a nem erőszakos krízisek sorát gazdagítja.

Madagaszkár 2013-ban  tért vissza a demokráciához. 2015-ben  aztán a parlament sza-
vazással kívánta megbuktatni a jelenlegi elnököt.70

A Comore-szigeteken 2015-ben  lángoltak fel az ellentétek a politikai pártok között 
a parlamenti választások kapcsán. Az ellenzék részrehajlónak ítélte meg a választási 
előkészületeket, amelyek szerintük a jelenleg hatalmon lévő elnök pártját támogatták. 
A Comore-szigeteknek ezenkívül Franciaországgal van területi vitája, amely miatt a fran-
cia–comore-szigeteki kapcsolatok igen törékenyek: Mayotte-ot, egy francia tengerentúli 
társult területet a Comore-szigetek saját területének tekinti.71

Mauritiust 2015-ben  hatalmas korrupciós botrányok rengették meg. Még ebben az év-
ben lépéseket tettek a helyzet normalizálására, még több közszereplőt kötelezve arra, hogy 
nyilvánosságra hozza vagyoni helyzetét.72

A Seychelles-szigeteken az elmúlt években a korrupció, a drogkereskedelem, valamint 
a pénzmosás okozta a legnagyobb problémákat. Az ország 2015-ben  több intézkedést hozott 
az ország jogrendszerének megreformálására.73

65 BBC 2017j.
66 Allafrica 2017.
67 Agence France Presse 2016.
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Közép-Afrika

A közép-afrikai régió országait az ECCAS (Economic Community of Central African States) 
regionális gazdasági szervezet fogja össze. E régió országai a következők: Angola, Csád, 
Egyenlítői-Guinea, Gabon, Kamerun, Kongói Köztársaság, Kongói Demokratikus Köz-
társaság, Közép-afrikai Köztársaság, valamint São Tomé és Príncipe. Ez a terület Afrika 
leginkább konfliktusok sújtotta térsége, több olyan állammal, ahol a háború a mindennapi 
élet részévé vált az évek során.

4. ábra
Közép-Afrika országai

Forrás: a szerző saját szerkesztése

A Csád-tó és környéke mindig is konfliktusos területnek számított. 2015-től  a tó környékén, 
Csádban megerősödött a Boko Haram jelenléte is, ami részben betudható volt az ország 
nemzetközi missziókban való aktív részvételének. A szervezet Csádban elkövetett táma-
dásainak száma 2016-ban  csökkent, de még mindig igen hangsúlyos a jelenlétük, főként 
a biztonságot adó szigetek miatt. A radikális szervezetek mellett az ország keleti felében 
dárfúri érintettségű milíciák masíroznak ki-be a határon, valamint a környező országok 
konfliktusai elől több százezer ember menekült Csádba.74

Kamerun északi részén, habár a Boko Haram jelenléte már nem olyan erős, mint 
2015-ben, a szervezet még mindig képes önkénteseket toborozni és támadásokat végre-
hajtani, igaz, már nem a korábbi volumenben. Legutóbb 2017. június 2-án  hajtottak végre 
öngyilkos merényletet az országban.75

74 International Crisis Group 2017k.
75 Kouagheu 2017.
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A Közép-afrikai Köztársaságban a jelen lévő missziók dacára 2017-ben  is folytatódott 
a Szeléka, anti-Balaka és fuláni milíciák közötti harc, de az országban jelen van az erede-
tileg ugandai LRA is. A központi kormányzat gyakorlatilag csak a fővárosban, Banguiban 
tudja érvényesíteni hatalmát, az ország többi területén anarchia és háborús körülmények 
uralkodnak.76

São Tomé és Príncipe a 2015-ben, demokratikus választások útján történt kormányváltás 
ellenére is stabil tudott maradni. Az országban a legnagyobb problémát a korrupció okozza.77

Egyenlítői-Guinea a kontinens egyik legszigorúbb autoriter rezsimével rendelkezik. 
Az ország közel 40 éven át állt politikai vitában Gabonnal néhány kőolajban gazdag sziget 
hovatartozását illetően, amely vitát egy 2016-ban  aláírt egyezmény megoldani látszik.78

2016-ban  Gabonban az elnökválasztás után zavargások törtek ki a fővárosban. Az or-
szágban Afrika egyik legrégebben hatalmon lévő politikai dinasztiája győzedelmeskedett 
a regnáló Jean Ping személyében.79 A tüntetések megszűntével az ellenzék még mindig 
elutasítja a kormány által felajánlott tárgyalásos megoldást.80

A Kongói Köztársaság legtermékenyebb részén, Poolban 2015 áprilisában ismét fel-
lángoltak a harcok a helyi, egyszer már feloszlatott milícia és a kormányerők között. 2016 
végéig több ezren menekültek el a régióból, és a kormányerők ellen elkövetett támadások 
mellett a csoport egész falvakat égetett fel.81

A Kongói Demokratikus Köztársaság politikai válsága máig megoldatlan, a Joseph 
Kabila elnök által kinevezett miniszterelnököt a legnagyobb ellenzéki párt, a Rassemblement 
nem hajlandó elismerni.82 Az ország nagyobb városaiban, így a fővárosban is folyamato-
sak a tüntetések, valamint a keleti tartományokban a különböző milíciák, mint a Mai-Mai 
(amely eredetileg egy a törzsi közösséget védő harcosok csoportja volt, de mára zsoldosokká 
degradálódott milíciává vált)83 vagy a Demokratikus Erők Ruanda Felszabadításáért (De-
mocratic Forces for the Liberation of Rwanda, FDLR) háborút folytatnak a kormányerők 
és más helyi milíciák ellen.84

Angolában a FLEC (Front for the Liberation of the Enclave of Cabinda, Front a Kabin-
da Enklávé Felszabadításáért) 2016-ban  kezdte meg ismét a fegyveres küzdelmet a terület 
függetlenségéért. A gerillaharcot folytató szervezet az elmúlt évben több, kormányerők 
ellen indított támadásról tett említést, de az információt Angola kormánya cáfolta.85 Emel-
lett a hatalmon lévő Népi Mozgalom Angola Felszabadításáért (Popular Movement for 
the Liberation of Angola, MPLA) párt, valamint a kettő nagy ellenzéki párt, a Nemzeti 
Egység Angola Teljes Függetlenségéért (National Union for the Total Independence of An-
gola, UNITA) és a Széles Összefogás Angola Megmentésére-Választási Koalíció (Broad 
Convergence for the Salvation of Angola-Coalition Electoral, CASA-CE) közötti ellentétek 
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az erőszakos krízis szintjéig eszkalálódtak.86 José Eduardo dos Santos elnököt 2017 szep-
temberében kijelölt utódja, João Lourenço követte az elnöki székben.87

Dél-Afrika

A dél-afrikai régió országai Namíbia, a Dél-afrikai Köztársaság, Botswana, Szváziföld, 
valamint Lesotho. Gyakorlatilag ez a kontinens legstabilabb régiója. Namíbiában havi 
rendszerességgel regisztrálnak tüntetéseket országszerte, amelyek csak a legritkább eset-
ben válnak erőszakossá. A demonstrációk főként a Felszabadítási Küzdelem Gyermekei 
(Children of the Liberation Struggle, CLS) szervezethez köthetők, de előfordulnak meg-
mozdulások béremelésért, valamint földjogokért is. Itt a legalacsonyabb intenzitású konf-
liktus figyelhető meg.88

5. ábra
Dél-Afrika országai

Forrás: a szerző saját szerkesztése

A Dél-afrikai Köztársaság egyre növekvő migrációellenességgel szembesül. Az erőszakos 
cselekmények egyre gyakrabban követeltek emberéleteket, és a pár száz fős migránsellenes 
csoportok kezdik megerősíteni a politikai populizmus irányzatát, habár még nem alkotnak 
számottevő szavazóbázist. Az évek óta tartó, a 2017-es  év elején újult erővel megindult 
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tüntetéssorozat főként más afrikai országokból érkező személyeket és tulajdonukban lévő 
üzlethelyiségeket célzott.89 Az állam alatti szinten zajló konfliktus közepes intenzitású.

Afrika legrégebbi folyamatos demokráciájával bíró államában, Botswanában a  2014-es  
választások előestéjén merülhettek fel kétségek annak tisztaságát illetően, amikor is az el-
lenzék elnökjelöltje autóbalesetben életét vesztette. Az akkori választásokat a ma is hi-
vatalban lévő Ian Khama nyerte, akit kritikusai autokratikus elemek kormányzásba való 
becsempészésével vádolnak.90

A lesothói királyság politikai instabilitása 2017-ben  ismét megmutatkozott, egy bizal-
matlansági szavazás eredményeképpen Pakalitha Mosisili miniszterelnöknek távoznia kellett 
hivatalából. Ez három év leforgása alatt már a második előrehozott választást eredményezte 
az országban.91 Lesothóra így az élénk politikai vita a legjellemzőbb.

A Szváziföldről fellelhető minimális mennyiségű információ egy meglehetősen autok-
ratikus rendszer képét tárja az olvasó elé, amely a király politikai ellenzékét terroristacso-
portként kezeli, és éppen ezért hajlamos a túlkapásokra az igazságszolgáltatás terén.92 A Népi 
Egységes Demokratikus Mozgalom (People’s United Democratic Movement, PUDEMO) 
a 2015-ös  évben intenzívebben folytatta tevékenységét III. Mswati király és kormánya ellen, 
így elemzők közepes intenzitású konfliktusként írták le az országban zajló eseményeket.93

Összegzés

Afrika 2016–2017-ben  sem mutatott békésebb képet, mint az előző időszakban – ugyanakkor 
továbbra is jóval stabilabbnak bizonyult, mint az 1990-es  években. A sok különböző konf-
liktus vagy valamilyen etnikai konfliktushoz kötődik, vagy valamilyen radikális csoport 
működésével van összefüggésben, vagy gazdaságilag fontos területek birtoklásáért zajlik. 
Azt azonban mindenképpen érdemesnek tartom kiemelni, hogy a regionálisan működő 
radikális szervezetek olyan nemzetközi összefogásokat hívtak életre, amelyek eddig job-
bára elképzelhetetlenek lettek volna az adott országok között különböző korábbi történelmi 
konfliktusok miatt. Ilyen volt például a Kamerun északi részén tevékenykedő Boko Haram 
Nigéria és Csád segítségével történt visszaszorítása, de az AQIM is életre hívott a Száhel-
övezet országai között egy terrorellenes összefogást. Ez a kezdeményezés a G5-csoporthoz 
fűződik, amelynek tagjai Burkina Faso, Csád, Mali, Mauritánia és Niger.94

Egy másik érdekes tény az, hogy van egy olyan országcsoport, ahol látszatdemokráciák 
működtek az elmúlt évtizedekben, és ugyanazok az állami vezetők ülnek a posztjukon, de 
mindezt választásokkal és alkotmánymódosításokkal legalizálják. Ezen országokban fi-
gyelhető meg egy olyan tendencia, amely azt engedi feltételezni, hogy bár lassan, de ezen 
állami vezetők ideje kezd leáldozni, hiszen az újabb szavazások eredményei és az egyre 
hosszabbodó elnöki terminusok jelentős tömegmegmozdulásokra ösztönzik a lakosságot. 
Ezen országok közé tartozik Burundi, Uganda vagy Kamerun.

89 STRATFOR 2017.
90 Dionne 2016.
91 BBC 2017l.
92 Allafrica 2016.
93 Conflict Barometer 2015 2015, 65.
94 Essa 2017.
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A kontinens azonban még mindig küzd a szokásos gyermekbetegségeivel is, amely 
az etnikai csoportokon alapuló rivalizálásban merül ki, legyen ez politikai pártokba szerve-
zett vagy gazdasági érdekek mentén egymásnak feszülő ellentét. Szomália mint egy tipikus 
klánállam, amelynek a szereplői a hatalomért folytatják véget nem érő harcukat, még egy 
radikális szervezet terhével is küzd, de jó példa lehet Líbia is, amelynek törzsei szintén 
a hatalom birtoklásáért csaptak egymásnak egy erőskezű diktátor bukása után. A törzsi, 
etnikai alapon nyugvó afrikai társadalom másik nagy keresztje a gyarmati múlt, ami ma 
abban mutatkozik meg, hogy a különböző etnikumú és vallású lakosság marginalizált fele 
önálló országért vagy legalábbis autonómiáért küzd. Ilyen a tuareg felkelés Maliban, Ango-
lában a Kabinda enklávé felszabadításáért folyó küzdelem vagy Szenegálban a Casamance 
autonómiájának kérdése.

A kontinensen erőteljesen megjelenik az idegengyűlölet is, az arab népesség Líbiá-
ban és Szudánban fordult a fekete afrikai népcsoportok ellen néhol csak verbálisan, más-
hol azonban tettlegesen is. A Dél-afrikai Köztársaság is szomorú példa erre, ahol jelenleg 
a legnagyobb problémát a bevándorlók elleni erőszak jelenti.

Azonban nem eszik minden országban ilyen forrón a kását, hiszen szép számmal van-
nak olyan államok is a kontinensen, ahol stabil a demokrácia és relatíve nyugodt az élet. 
Ezen országok sora nem korlátozódik a dél-afrikai régióra, habár Botswana és Namíbia jó 
példa, de Nyugat-Afrikában is találni több békés államot, mint Ghána, Benin vagy Togo.

Afrika konfliktustérképe tehát változatos árnyalataival és problémáival felsorakoztat 
minden lehetőséget a háborútól a közepes intenzitású konfliktusokon keresztül a politikai 
vitáig.
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Treszkai Ákos

A nyersanyagokért és erőforrásokért folytatott 
konfliktusok az afrikai kontinensen

Absztrakt

A nyersanyagokért és természeti erőforrásokért folyó háborúk végigkísérték az emberisé-
get a történelme során. Különösen igaz ez Afrikára, amely rendkívül gazdag e javakban. 
Ezekben a konfliktusokban sokszor keverednek a vallási, valamint az etnikai és a politikai 
feszültségek. A természeti erőforrások, mint például a különböző nyersanyagok és ásvány-
kincsek birtoklása, valamint a víz és föld feletti uralom mindig is fontos hatalmi kérdés 
volt. A tanulmány célja bemutatni Afrika természeti erőforrásait, valamint az ezzel össze-
függésben jelenleg zajló konfliktusokat.

Kulcsszavak: természeti erőforrások, konfliktusok, nyersanyagok, ipar, mezőgazdaság, víz

Abstract

The wars on the row materials and natural resources are part of the history of humanity. 
This is particularly true for the African continent which is extremely wealthy in minerals 
and other natural resources. In the African’s conflicts, the religion, ethnical and political 
differences are involved in the struggle for the natural resources. The possession of the 
natural resources as various row materials and minerals is an issue. The aim of this paper 
to present Africa’s natural resources and to demonstrate the current conflicts in connection 
with the struggle for human resources.

Keywords: natural resources, conflicts, raw material, industry, agriculture, water

Napjainkban is rendszeresen lehet hallani televízióban, rádióban, illetve olvasni a különbö-
ző médiumokban, hogy Afrika a nyersanyagok és ásványkincsek kimeríthetetlen tárháza, 
illetve hogy mennyi kiaknázatlan lehetőséget rejt a kontinens. Afrika az iskolapéldája an-
nak, hogy ez a nyersanyag- és ásványkincsbőség az egyik oldalról áldás, a másik oldalról 
viszont átok. Néhány országot leszámítva a különböző statisztikák, gazdasági mutatók, 
kereskedelmi mérlegek által bemutatott jólét nagyon messze áll a valóságtól. Az érintett 
térségekben élő lakosság sok esetben alig részesül a javakból. Az afrikai országok közül 
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22 volt vagy még mindig aktívan érintett a nyersanyagok és ásványkincsek megszerzéséért 
folyó konfliktusokban.1

Az e javakért folytatott háborúk és konfliktusok egyidősek az emberiséggel. A törté-
nelem során a különböző uralkodók a Föld minden részén arra törekedtek, hogy mindezeket 
megszerezzék és birtokolják. Ezek az érdekek napjaink afrikai konfliktusaiban is jelen vannak 
és sok esetben meghatározók. Az idő előrehaladtával természetesen ezek a konfliktusok is 
lényegesen összetettebbé váltak, és gyakran kaptak vallási, etnikai, politikai színezetet is, 
de a természeti erőforrások megszerzése, valamint az ezekből származó profit mindig is 
fontos tényező maradt.

A nyersanyagokért és ásványkincsekért folytatott küzdelem megértéséhez egyrészt 
szükséges definiálni a nyersanyagok és ásványkincsek fogalmát, továbbá áttekinteni, hogy 
Afrika-szerte ezekből melyek állnak rendelkezésre. Elengedhetetlen tisztázni a történelmi 
okokat és összefüggéseket is, amelyek a konfliktusok kialakulásához vezettek. Ezek után 
bemutatjuk a közelmúlt és napjaink konfliktusait a nyersanyagok és ásványkincsek szerint 
összefoglalva.

Afrika erőforrásai

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) definíciója szerint „a termé-
szeti erőforrások azok a természetes ásványkincsek és nyersanyagok, amelyek a természet-
ben előfordulnak és felhasználhatók gazdasági célokra vagy fogyasztásra”.2 A Világbank, 
illetve más, a témával foglalkozó szerzők között elfogadott másik definíció szerint: „A ter-
mészeti erőforrások azok a természetben előforduló anyagok, amelyek nélkülözhetetlenek 
és hasznosak az ember számára, mint a víz, a levegő, a föld, az erdők, a hal- és vadállomány, 
a termőföld és az ásványok.”3

A két fogalom jól mutatja egyrészt, hogy a természeti erőforrások milyen széles kör-
ben értelmezendők, illetve azt, hogy ezek mennyire nélkülözhetetlenek. Ezért birtoklásuk 
nemcsak fontos anyagi, de hatalmi tényező is. A közvélekedéssel ellentétben azonban 
nemcsak az olaj és a gyémánt számít nyersanyagnak, ásványkincsnek, hanem a termőföld, 
a víz, az élelmiszernövények, a vadállomány is, amelyek a gazdasági szempontok mellett 
nélkülözhetetlenek a lakosság élelmiszer-ellátása szempontjából. Éppen ezért a konflik-
tusok nemcsak a kőolaj és a gyémántok miatt robbannak ki, hanem sokszor a legelőkért, 
termőföldért is.

Afrika természetes erőforrásait négy nagyobb kategóriába lehet sorolni: a termőföld, 
az állatállomány, az ásványkincsek és a víz.

1 Maphosa 2012.
2 OECD 2005.
3 Burnett 2016; Maware 2017.
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A mezőgazdasági természeti erőforrások

A mezőgazdaság az egyik legjelentősebb forrás mind a munkahelyek, mind pedig az éle-
lemellátás szempontjából: a különféle becslések szerint a kontinens lakosságának 70%-a  
még mindig a mezőgazdaságból él.4 A mezőgazdasági termelés az elmúlt 30 évben összesen 
160%-kal  nőtt Afrikában. Ez az arány azonban alacsonyabb, mint Dél-Amerikában, ahol 
174%-os  az emelkedés, valamint Ázsiában, ahol 212%-os  – nem beszélve arról, hogy utób-
bi kettő mindezt jelentős munkaerő-csökkenéssel érte el. Afrika problémáját az is növeli, 
hogy a lakosság létszáma gyorsabb mértékben növekszik, mint a mezőgazdasági termelés.5

Afrika nagy kiterjedésű erdőségekkel rendelkező térségeiben az egyik legfontosabb 
mezőgazdasági exportcikk a fa. Könnyen hozzáférhető, kitermelhető, feldolgozható, szállít-
ható. A legfontosabb fa- és cserjefélék az olajpálma, a rafiapálma, a kókuszpálma, a kakaó, 
a kóladió, a kaucsuk, a kávé és egyéb egzotikus fafajták.

Az olajpálma, a rafiapálma, a kókuszpálma jellemzően a kontinens part menti térségei-
ben nő nagy számban. A trópusi éghajlati övben fekvő, általában tengerparttal is rendelkező 
országok számára ez az egyik legjelentősebb nyersanyagforrás. Ezek az országok Angola, 
Benin, Elefántcsontpart, Gabon, Gambia, Guinea, Kamerun, Kongói Köztársaság, Kongói 
Demokratikus Köztársaság, Libéria, Madagaszkár, Mozambik, Nigéria, Sierra  Leone és Togo.6

A kakaó eredetileg nem honos Afrikában, mégis a világ kakaótermelésének 70%-a  
innen származik. Elefántcsontpart, Ghána és Nigéria a legjelentősebb termelők, de számot-
tevő még Benin, Kamerun, a Kongói Demokratikus Köztársaság, Gabon, Sierra Leone 
és Togo kakaótermelése is.7

A kóladió különösen Afrika nyugati és középső részén őshonos. A legjelentősebb 
termelők Benin, Elefántcsontpart, Ghána, Nigéria, Sierra Leone, Togo. Mali déli részén, 
valamint Madagaszkáron is jelentős területeken terem.8 A kóladió rendkívül népszerű Af-
rikában, a lakosság a magas koffeintartalma miatt, élénkítőként fogyasztja.9

A kakaóhoz hasonlóan a gumifa sem őshonos Afrikában. A gumi előállításához nél-
külözhetetlen a természetes gumi, amit e fák törzsének nedvéből nyernek. Eredetileg Dél-
Amerika esőerdeiből származik. Mivel trópusi növény, ezért Afrikában már a múltban nagy 
kiterjedésű kaucsukültetvényeket hoztak létre. A legjelentősebb termelő Elefántcsontpart, 
Kamerun, a Kongói Demokratikus Köztársaság, Libéria, Mali, Mozambik és Nigéria.10

A kávé számtalan fajtája őshonos Afrikában. Leginkább Kelet-Afrikában ez az egyik 
legszélesebb körben termesztett növény és egyben a termelőországok számára az egyik 
legfontosabb exportcikk, azonban az éghajlat miatt szinte az egész trópusi térség országai-
ban megtalálható. Jelen van Angolában, Beninben, Burundiban, Etiópiában, Gabonban, 
Guineában, Kamerunban, Kenyában, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Libériában, 
Madagaszkáron, Nigériában, Ruandában, Szudánban, Togóban és Ugandában is.11

4 AGRA 2017.
5 UN 2013.
6 Spott 2017.
7 World Cocoa Foundation 2017.
8 Uzondu 2016.
9 Dr. Y. 2011.
10 Sen Nag 2017.
11 Mungai 2015.
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Az egzotikus fafajták egy része, mint a tikfa és a gmelina, az ipar számára nélkülöz-
hetetlenek. A mesterséges faültetvények miatt sok helyen felborult a természetes ökológiai 
rendszer. A korábbi kemény fafajtákat elkezdték kiszorítani a puha fafajták. A legjelentő-
sebb egzotikus- és keményfa-kitermelő ország Benin, Elefántcsontpart, Ghána, Kamerun, 
Libéria, Nigéria, Sierra Leone és Togo.12

A növények termései, a gyümölcsök szintén jelentős exportcikkek a termelőországok 
gazdaságai számára. Ilyen például a narancs, a lime, a citrom, a füge, a mangó, a szőlő, 
a mandula. E gyümölcsök termesztése és exportja jelentős bevételi forrása Algériának, a Dél-
afrikai Köztársaságnak, Guineának, Libériának, Líbiának, Marokkónak, Mozambiknak, 
Nigériának, Szváziföldnek és Tunéziának.13

A tea, mint örökzöld növény, szintén a trópusi klímát kedveli. A legnagyobb teaexportőrök 
Burundi, Etiópia, Kenya, Malawi, Mozambik, Ruanda, Tanzánia, Uganda és Zimbabwe.14

A különböző gyökérfélék kiemelt jelentőséggel bírnak a lakosság élelmezésében. Ezek 
a gyökérfélék a nedves, párás éghajlatot kedvelik. A manióka eredetileg szintén Dél-Ameri-
kában volt őshonos, onnan került az afrikai kontinensre. Sokrétű konyhai felhasználási módja 
miatt nagyon népszerű. Széles körben elterjedt, és nagy kiterjedésű ültetvényeken termesztik 
Angolában, Beninben, Elefántcsontparton, Ghánában, Guineában, a Kongói Demokratikus 
Köztársaságban, Libériában, Madagaszkáron, Nigériában, Tanzániában, valamint Ugandában.15

A jamgyökér szintén nagyon fontos tápláléka a lakosságnak. A jamgyökérfajták egy 
része őshonos Afrikában, a másik részét Dél-Amerikából honosították. A legjelentősebb 
termelőországok Benin, Burkina Faso, Elefántcsontpart, Ghána, Guinea, Kamerun, a Kon-
gói Demokratikus Köztársaság, Libéria, Nigéria, Sierra Leone és Uganda.16

A táró a jamgyökérhez hasonlóan részben őshonos, részben meghonosított növény Afriká-
ban, azonban ez a növény egyrészt a csendes-óceáni szigetvilágból, másrészt  Nyugat-Indiából 
került Afrikába. Általában kukoricával együtt termelik, mérete kisebb, mint a jamgyökéré. 
Jellemzően Beninben, Elefántcsontparton, Ghánában, Kamerunban, a Kongói Demokratikus 
Köztársaságban, Libériában, Nigériában, Sierra Leonéban, valamint Togóban terem.17

A különböző gabonanövények nemcsak exporttermékek, hanem fontos élelmiszerek 
is az országok lakossága számára. A legjelentősebb a rizs, a kukorica, a köles, a búza, 
az árpa, illetve a cirok.

A rizs az egyik legjelentősebb táplálékforrás, főleg Nyugat-Afrikában terem nagy 
mennyiségben, de Afrika több más országában is jelen van, mint például Angolában, 
Csádban, Botswanában, Burkina Fasóban, Egyiptomban, Elefántcsontparton, Gambiában, 
Ghánában, Guineában, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Libériában, Madagasz-
káron, Maliban, Mozambikban, Nigériában, Sierra Leonéban, Szenegálban, Szudánban, 
Szváziföldön és Zambiában.18

A kukorica is sok helyen megterem Afrikában a szavannáktól az erdős területekig. Jel-
lemzően a füves tájakon termesztik nagy kiterjedésű ültetvényeken. A legnagyobb termelő 

12 Global Timber 2017.
13 Iwuoha 2013.
14 Popec 2017.
15 Nweke 2001.
16 Chepkemoi 2017.
17 Durroux-Malpartida 2014.
18 Oteng–Sant’anna 2017.
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Angola, Botswana, Burkina Faso, a Dél-afrikai Köztársaság, Egyiptom, Elefántcsontpart, 
Ghána, Kenya, Lesotho, Madagaszkár, Malawi, Mali, Marokkó, Mauritánia, Mozambik, 
Nigéria, Szenegál, Szomália, Szudán, Szváziföld, Tanzánia, Uganda, Zambia és Zimbabwe.19

A köles őshonos Afrikában, megterem Botswanában, Burkina Fasóban, a Dél-afrikai 
Köztársaságban, Elefántcsontparton, Egyiptomban, Ghánában, Kamerunban, Kenyában, 
Libériában, Lesothóban, Maliban, Mauritániában, Nigerben, Nigériában, Szenegálban, 
Sierra Leonéban, Szudánban, Szváziföldön, Tanzániában, Ugandában és Zambiában is.20

A búza, az árpa és a cirok nem kifejezetten trópusi növények, inkább a mérsékelt övi 
klímában teremnek, ezért inkább az Afrika északi és déli részén fekvő országokban termelik 
őket, főleg Algériában, a Dél-afrikai Köztársaságban, Egyiptomban, Lesothóban, Líbiában, 
Marokkóban, Szudánban, Szváziföldön és Tunéziában.21

Az előbb felsorolt élelmiszernövények mellett más fontos háncsos-rostos növényeket 
is termelnek, amelyek jelentős nyersanyagforrások a könnyűipar, főleg a textilipar, vala-
mint az export számára. Ezek a növények leginkább a pamut, a kender és a len, amelyek 
a dús esőerdőket és a sivatagokat leszámítva szinte mindenütt megteremnek a kontinensen. 
A pamutot a következő országokban termesztik jelentős mennyiségben: Algéria, Angola, 
Benin, Burkina Faso, a Dél-afrikai Köztársaság, Elefántcsontpart, Egyiptom, Kamerun, 
a Kongói Demokratikus Köztársaság, Mali, Malawi, Mozambik, Niger, Nigéria, Szenegál, 
Szudán, Szváziföld, Togo, Uganda és Zimbabwe.22

A kender a különböző textilipari szövetekhez nélkülözhetetlen. A legnagyobb mennyi-
ségben Angolában, Beninben, Kenyában, Madagaszkáron, Tanzániában, Togóban és Ugan-
dában termesztik. A len nemcsak a textiliparhoz szükséges alapanyag, hanem magjából 
készül a lenmagolaj, amelyet az élelmiszeripar mellett a vegyipar is felhasznál. A legnagyobb 
lentermelő ország Afrikában Algéria, Etiópia, valamint Szudán.

A fentiek kívül vannak még más zöldségek és gyümölcsök, amelyek nem tartoznak 
bele szorosan egyik kategóriába sem, mégis nagy jelentőséggel bírnak egyrészt a lakosság 
élelmiszer-ellátása, másrészt a globális kereskedelem szempontjából, ilyen a plantain- (főző-) 
banán, a földimogyoró, a cukornád, az édesburgonya, a dohány, a bab, a datolya, a shea 
vaj, az ananász és más egyéb növények.23

A földművelés mellett a másik meghatározó mezőgazdasági tényező az afrikai orszá-
gok számára az állattartás és a halászat. A kontinens több régiójában, ahol a körülmények 
nem teszik lehetővé a földművelést, kizárólag az állattartás és a pásztorkodás az egyetlen 
módja a túlélésnek. Az állattartáshoz pedig szorosan hozzátartozik a legelőterületekhez, 
valamint a vízhez való hozzáférés, ami pedig a legtöbb esetben együtt jár a vándorlással 
és a nomád életmóddal. Jellemzően ebből szoktak különböző konfliktusok kialakulni 
az egyes népcsoportok között.24

Afrikában a legfőbb állati erőforrás a szarvasmarha, a juh, a kecske, a sertés, a teve, 
a ló, a szamár, az öszvérek és a különféle szárnyasok. Egyre inkább elterjedőben van a mé-
hészkedés, valamint a csigafarmok. Afrikában a következő országok rendezkedtek be ál-

19 McKee 2016.
20 Obilana 2017.
21 FAO 2017.
22 Netafim 2017.
23 Ndoumbe et al. 2014.
24 Seo–Mendelsohn 2017.
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lati eredetű termékek exportálására: Botswana, Burkina Faso, a Dél-afrikai Köztársaság, 
Etiópia, Kenya, Lesotho, Mali, Mauritánia, Niger, Nigéria, Szenegál, Szomália, Szudán, 
Szváziföld, Uganda és Zimbabwe.25

A háziasított állatállomány mellett Afrikában jelentős szerepet kapnak a különböző 
egzotikus, helyi állatok, amelyek hozzájárulnak az idegenforgalom növeléséhez. Az állat-
fajták, valamint a környezet sok esetben országonként eltér egymástól, de az idegenforga-
lom fejlesztése szempontjából két nagyon fontos tényező a fejlett infrastruktúra, valamint 
a biztonság. Az egzotikus állatok vadászata és trófeáik kereskedelme jól jövedelmező üzlet, 
különösen az illegális elefántcsont-kereskedelem tekintetétben.26 A közép-afrikai térségben 
több fegyveres csoport is részben az elefántcsont illegális kereskedelméből finanszírozza 
tevékenységét. Az egyik ilyen, talán leghírhedtebb szervezet az LRA (Lord Resistance 
Army – Úr Ellenállási Hadserege), amelyik bizonyíthatóan részt vesz az elefántcsont csem-
pészetében. A jól működő csempészhálózatok a Kongói Demokratikus Köztársaságból, 
a Közép-afrikai Köztársaságból és Dél-Szudánból juttatják el az elefántcsontot Szudánba, 
Egyiptomba, Etiópiába, Kenyába és Tanzániába, majd innen a világ különböző pontjaira. Az, 
hogy mennyire jövedelmező ez a tevékenység, jól mutatja, hogy az orvvadászok körülbelül 
66 és 397 dollár körüli bevételre számíthatnak kilogrammonként. A csempészek is ráteszik 
a saját hasznukat, így az elefántcsont értéke kilogrammonként 220 és 496 dollár körülire 
nő. Amikorra az áru megérkezik az elosztóhelyre, már 606 és 882 dollárt ér kilogrammja. 
Az elefántcsontot Kairóból, Kartúmból és Addisz-Abebából kelet felé csempészik a Közel-
Keletre, Délkelet-Ázsiába és Kínába, Accrából és Lagosból pedig Európa és az Amerikai 
Egyesült Államok felé. Amire az elefántcsont megérkezik célállomására a felhasználóhoz, 
az ára körülbelül 4630 dollár kilogrammonként.27

Ásványkincsek az afrikai kontinensen

Afrika köztudottan nagyon gazdag különböző természeti ásványkincsekben. A kontinensen 
a bányászat és a természeti ásványkincsek felkutatása nagyon régi időkre vezethető vissza. 
A bányászat igazi fellendülése akkor indult el, amikor megkezdődött az európai gyarma-
tosítás időszaka, és nekiláttak a különböző lelőhelyek feltárásának és az ásványkincsek ki-
bányászásának. Ez a folyamat napjainkban is tart, bár a bányavállalatok jellemzően külföldi 
befektetők tulajdonában vannak,28 ezért sok esetben a helyi lakosság nem igazán részesül 
a megtermelt profitból, ami gyakran jelentős feszültségeket szül.

Afrikában a következő ásványkincsek találhatók nagyobb mennyiségben.
Jelentős bauxitkészlettel rendelkezik Ghána és Guinea, Afrika két legnagyobb bau-

xitkitermelője.29 Világviszonylatban a két ország együttesen a bauxit össztermelésének 
körülbelül a negyedét adja.30

25 Agribook 2017.
26 Christy 2015.
27 National Geographic 2017.
28 Mining Africa 2017.
29 Reuters 2007.
30 Kofi 2019.
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A szenet nagyobb mennyiségben a Dél-afrikai Köztársaságban, Etiópiában, a Kongói 
Demokratikus Köztársaságban, Mozambikban, Nigériában, Tanzániában és Zimbabwéban 
bányásszák.31

A kontinensen termelik ki a világon legnagyobb mennyiségben a kobaltot, amely nélkü-
lözhetetlen az elektromos autók akkumulátorai számára. A legtöbbet a Kongói  Demokratikus 
Köztársaságban, valamint Zambiában bányásszák.32

A Kongói Demokratikus Köztársaság a legnagyobb kitermelője a koltán nevű ásvány-
nak, amiből a mobiltelefonokhoz és egyéb csúcstechnológiai eszközökhöz nélkülözhetetlen 
értékes fémet, a tantált készítik. A Kongói Demokratikus Köztársaság adja a világ koltán-
termelésének 80%-át.33 Mellette még Nigéria is érintett a koltánbányászatban.34

Jelentős rézkitermelés folyik Angolában, Burkina Fasóban, a Dél-afrikai Köztársaság-
ban, Etiópiában, Mauritániában, Ugandában és Zambiában.35

A gyémánt meghatározó üzlet és egyben jelentős konfliktusforrás is. Angolában, 
 Botswanában, a Dél-afrikai Köztársaságban, Ghánában, Guineában, a Kongói Demokratikus 
Köztársaságban, a Közép-afrikai Köztársaságban, Namíbiában, Sierra Leonéban és Tanzáni-
ában találhatók jelentősebb készletek. A felsorolt országok közül azonban megfelelően tiszta 
és jó minőségű gyémántot csak Angolában, Botswanában, a Dél-afrikai Köztársaságban, 
a Kongói Demokratikus Köztársaságban, valamint Sierra Leonéban rejt a föld.36

Az aranyat Burkina Fasóban, a Dél-afrikai Köztársaságban, Elefántcsontparton, 
Etiópiában, Ghánában, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Kenyában, Libériában, 
Maliban, Tanzániában és Zimbabwében bányásszák.37

Vasércet nagy mennyiségben Angolában, a Dél-afrikai Köztársaságban, Etiópiában, 
Gabonban, Ghánában, Guineában, Kamerunban, Libériában, Mauritániában, Nigerben, 
Nigériában és Sierra Leonéban bányásznak.38 Az ólom fő kitermelői Nigéria, Tanzánia 
és Zambia.39 Az építőipar számára nélkülözhetetlen mészkő bányászatában szintén a Dél-
afrikai Köztársaság és Nigéria,40 valamint Szenegál és Uganda áll az élen.41 A mangán, 
ami a nehéz-, azon belül is az acélipar egyik fontos ötvözőféme, megtalálható Angolában, 
Burkina Fasóban, a Dél-afrikai Köztársaságban, Elefántcsontparton, Gabonban, Ghánában, 
a Kongói Demokratikus Köztársaságban, illetve Marokkóban is.42

A műtrágyagyártás számára nélkülözhetetlen foszfát kitermelése folyik Angolában, 
Maliban, Marokkóban – utóbbi a világ harmadik legnagyobb foszfátkitermelője43 –, továb-
bá Nigériában, Nyugat-Szaharában, Szenegálban, Togóban és Ugandában.44 A kohászat 

31 Coal Of Africa 2017.
32 Mining Africa 2017.
33 Congo Week 2017.
34 Zcrusher 2017.
35 Mbendi 2017.
36 King 2017.
37 Africa Gold Map – Gold Mining Locations in All Countries 2017.
38 The Africa Report 2016.
39 Lead Mining In Africa 2017.
40 Ministry Of Mines And Steel Development 2017.
41 Global Africa Network 2017.
42 Barerra 2017.
43 Jasinski 2013.
44 Africa Portal 2017.
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számára fontos ötvözőfém, a titán előállításához szükséges két legfontosabb ásványércet, 
a rutilt és az ilmenitet a Dél-Afrikai Köztársaságban, Elefántcsontparton, Gambiában, 
 Madagaszkáron, Mozambikban és Sierra Leonéban bányásszák.45

A legnagyobb sókitermelő országok Afrikában Etiópia, Ghána, Kenya, Mali, Mau-
ritánia, Niger, Nigéria, Szenegál és Szomália.46 Ón tekintetében a Kongói Demokratikus 
Köztársaság, Niger és Nigéria a legjelentősebb kitermelő.47 Cinket nagyobb mennyiség-
ben Marokkóban, Namíbiában, Nigériában és a Kongói Demokratikus Köztársaságban 
bányásznak.48

A kontinens rendkívül gazdag a különféle energiahordozókban is. A legnagyobb föld-
gázkitermelők Afrikában Algéria, a Dél-afrikai Köztársaság, Egyenlítői-Guinea, Líbia, 
Nigéria, Mozambik és Tanzánia.49 A legjelentősebb kőolajkészletek Algériában, Angolában, 
Csádban, Egyenlítői-Guineában, Egyiptomban, a Kongói Köztársaságban, Líbiában, Ni-
gériában, illetve Szudánban és Dél-Szudánban vannak. Az országok gazdasága jelentősen 
épül az olajexportra.50 Az öt legnagyobb olajkitermelő ország Afrikában Nigéria, Angola, 
Algéria, Egyiptom és Líbia.51 Nigéria olajkitermelése adja az összes afrikai olajkitermelés 
27%-át.52 Azonban világviszonylatban jelenleg egyik afrikai ország sincs az első 10 leg-
nagyobb olajkitermelő ország között.53

A világ urántermelésének 20%-át három afrikai ország adja, a Dél-Afrikai Köztársaság, 
Namíbia és Niger, de folyik még kitermelés Malawiban is.54

A víz

Az ásványkincsek mellett jelentős természetes energiaforrás a víz is. Azonkívül, hogy 
az élethez és a létezéshez nélkülözhetetlenen, több szempontból is nagy jelentőséggel bír. 
Egyrészt a mezőgazdaságban és az állattartásban létfontosságú, továbbá a halászat nagyon 
sok ember megélhetését és élelmezését biztosítja. Gazdasági szempontból pedig az ipari 
felhasználás, a folyószabályozások, valamint a vízerőművek és gátak építése miatt bír nagy 
jelentőséggel, emiatt konfliktusforrás is.

Az egyik legjelentősebb vízszabályozással kapcsolatos konfliktus az Egyiptom és Etiópia 
közötti feszültség, amelyik majdnem a háború szélére sodorta a két országot. A feszültség 
oka, hogy Etiópia egy hatalmas gátépítésbe kezdett a Níluson, ez ellen azonban Egyiptom 
határozottan tiltakozik, hiszen ezzel fennáll a veszélye annak, hogy Egyiptomban csökken 
a Nílus vízszintje, amelynek súlyos következményei lehetnek az ország számára.

45 Asian Metal 2017.
46 Economy Times 2012.
47 BISIE 2016.
48 Answers Africa 2019.
49 Deloitte 2019.
50 Africa Ranking 2015.
51 Africa Facts 2017.
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Nyugat-Afrikában Szenegál és Mauritánia között tört ki konfliktus a Szenegál folyó 
vízhozamának csökkenése miatt az 1990-es  években, amikor a helyi lakosok között kialakult 
feszültség eszkalálódott háborúvá.

A víz miatt feszültség terheli Ghána és Burkina Faso viszonyát is, mert Ghána az 1960–
1970-es  években jelentős vízerőművet épített a Volta folyón. Az 1980-as  években Burkina 
Faso is bejelentette, hogy három gátat fog építeni a Voltán, valamint több kisebb vízszabályo-
zással kapcsolatos beruházásba kezd. Ennek eredményeként a Volta vízhozama lecsökkent, 
ami már a Ghánában található vízerőmű teljesítményére is negatívan hat.

Szintén a vízzel függ össze a Niger folyó miatti feszültség, ugyanis Nigéria az 1980-as  
években jelentős vízerőmű-beruházásba kezdett, amely során két nagy gátat is felépítettek 
a Nigeren. Felmerült, hogy a jövőben Mali és Niger is új gátakat fog építeni a folyón, mert 
szükségük van vízre az öntözéshez. Ez azonban a számítások szerint legalább 10%-kal  
csökkentené a Niger vízhozamát, ami visszavetheti a nigériai vízerőmű teljesítményét is.

Dél-Afrikában is feszültség terheli Angola, Namíbia és Botswana viszonyát az Okavango 
folyó szabályozása miatt. A feszültség oka, hogy Namíbia bejelentette, egy öntözőrendszert 
fog kiépíteni, és ehhez elkezdi lecsapolni az Okavango vizét.55

Termőföld

A termőföld kétségtelenül az egyik legfontosabb természeti erőforrás Afrikában, amelynek 
nemcsak gazdasági, de társadalmi, spirituális/kulturális és politikai vonatkozásai is vannak. 
A spiritualitásnak Afrikában általánosságban véve nagyobb jelentősége van, mint Európá-
ban. Jelen esetben azt kell érteni alatta, hogy az a föld, ahol az ősök éltek és nyugszanak, 
meghatározza a nép jövőjét is. Ennek jelentősége leginkább az etnikai jellegű feszültségeknél 
figyelhető meg. Ezért bír kiemelt fontossággal, hogy ki birtokolja, ki műveli és ki ellenőrzi 
a földet, mert ez a három fogalom több afrikai konfliktusban nem mindig válik élesen külön.

A termőfölddel kapcsolatban több különböző okot lehet megkülönböztetni, amelyek 
konfliktushoz vezethetnek. A leggyakoribbak a földhiány és a túlnépesedés okozta össze-
csapások, a határok és területi viták okozta konfliktusok, valamint a politika által generált 
feszültségek.

A földhiány okozta konfliktusok lehetnek természetes vagy mesterséges eredetűek. 
A leggyakoribb ok általában a túlnépesedés, amely lehet egy természetes folyamat, de lehet 
egy kívülről érkező migrációs hullám is. A természetes túlnépesedés következtében kialakuló 
földhiányt helyi szinten jobban tudják kezelni, de a kívülről újonnan érkezők és a már ott 
élők között sokkal gyakoribbak az összecsapások. Ilyen jellegű konfliktusok figyelhetők 
meg Ruandában, Burundiban, valamint a Kongói Demokratikus Köztársaságban, ahol 
a túlnépesedéssel együtt a megművelhető területek aránya értelemszerűen nem változott.

A határok és a földterület hovatartozása miatti konfliktusok a lokális jellegtől a nem-
zetközi válságokig terjednek. Számtalan helyi konfliktus érhető tetten családok, klánok, 
etnikai csoportok között, aminek történelmi, kulturális okai is vannak. Ezek az apró helyi 
konfliktusok azonban hamar eszkalálódni tudnak, egész térségeket destabilizálva. Ilyen 
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jellegű konfliktusok figyelhetők meg Nigériában, Kenyában, Tanzániában, Ghánában, de 
ide sorolható akár az 1997-es  első kongói háború is.

Nemzetközi szinten határkonfliktusok voltak Namíbia és Botswana között, Etiópia 
és Eritrea, Nigéria és Kamerun között is.

A függetlenné válást követően a földek igazságtalan elosztása több országban is újabb 
feszültséget generált. Ezt esetenként rasszbeli különbségek okozzák, mint Zimbabwéban 
vagy a Dél-afrikai Köztársaságban. A függetlenné válást követően Zimbabwéban, illetve 
az apartheid bukását követően a Dél-afrikai Köztársaságban megnőtt az igény arra, hogy 
a fehér bőrű lakosság földjeit kisajátítsák, majd kormányzati döntések alapján odaadják 
azoknak, akik véleményük szerint megérdemlik.56

A konfliktusokról általában

Az előző részben bemutattuk Afrika természeti erőforrásait, fontos azonban egyfajta törté-
nelmi áttekintés, hogy milyen tényezők vezetnek el az e javakért folytatott konfliktusokhoz.

Az első periódus az európai gyarmatosítás időszaka, amikor elkezdődött ugyan a kü-
lönböző természeti erőforrások, mint az arany vagy a gyémánt feltárása és bányászata, de 
a világpolitikai helyzet és a nagyhatalmak szoros felügyelete miatt a kontinensen belül 
nem tudtak kialakulni jelentős helyi konfliktusok, amelyek a természeti erőforrások meg-
szerzésére irányultak volna (bár egyes narratívák szerint maga az első világháború részben 
ennek okán robbant ki). A második világháborút követő időszakban, majd amikor az afri-
kai államok elnyerték függetlenségüket, az államok nemzeti-gazdasági érdekei és igényei 
miatt egyre több konfliktus alakult ki. Az addig mesterségesen létrehozott és fenntartott 
status quo megváltozott, és felszínre törtek az elnyomott etnikai feszültségek. A helyzetet 
súlyosbította a hidegháború és a két szuperhatalom folyamatos rivalizálása a térségben. 
Mind Moszkva, mind Washington próbált számára minél előnyösebb geopolitikai és geo-
stratégiai pozíciókat szerezni a kontinensen, ezért inkább csak kliensháborúk alakultak ki 
a hatalmi érdekek mentén. Ezzel együtt rengeteget költöttek az érdekszférájukba tartozó 
országok felfegyverzésére.

Mindennek meglett az ára a hidegháborút követően, ugyanis a bipoláris világrend 
megszűnésével ezek az elnyomott nemzeti, etnikai, gazdasági érdekek által mozgatott 
konfliktusok újra kirobbantak. Tovább súlyosbította a helyzetet a nagy mennyiségű fegy-
ver és katonai technika, amely a térségben maradt. Az erős, jól felfegyverzett hadseregeket 
a katonai vezetők a hatalom megszerzésére, megtartására használták fel, ezzel pedig egy 
folyamatos politikai instabilitás alakult ki. A katonai puccsokat követően jellemzően külön-
böző lázadó, felkelő, ellenálló, szeparatista fegyveres csoportok és milíciák is létrejöttek, 
amelyek tovább destabilizálták a térséget. Több országban is polgárháború tört ki. Ezek 
a konfliktusok pedig sok esetben meggyengült, bukott államokat eredményeztek.57

Az afrikai konfliktusok vizsgálata során megállapítható, hogy azok mindig összetett 
okokra vezethetők vissza. Általában minden esetben felmerülnek a társadalmi egyenlőtlen-
ségek, amelyek nem is igazán egyéni, hanem inkább közösségi, etnikai szinten mutatkoznak 
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meg. Ezek az egyenlőtlenségek jellemzően gazdasági, szociális és politikai természetűek. 
A gyarmati rendszer következtében mesterségen meghúzott határok miatt Afrikában sajá-
tos módon gyakoriak az adott országon belüli népcsoportok közötti történelmi és etnikai 
feszültségek. Mivel az egyik csoport elnyomja a másikat, ez nagyfokú elégedetlenséghez 
és feszültséghez vezet.

Ezeket a feszültségeket tovább növeli a gyenge állam, amely nem képes teljesíteni a fel-
adatát, ellátni a lakosságot a szükséges javakkal, és alapvető biztonságot nyújtani számára. 
A gyenge állam működéséből, illetve működésképtelenségéből eredően általában gazdasági 
visszaesés tapasztalható, a munkanélküliség és a szegénység nagymértékben nő, és szélső-
ségesebb esetekben akár a lakosság éhezéséig is romolhat a helyzet.58

A felsorolt okok mellett sokszor még olaj a tűzre a különböző természeti erőforrások, 
különösen a gyémánt, az arany, a kőolaj, a földgáz vagy más ásványkincsek megszerzése 
és birtoklása, ami nemcsak gazdasági, de stratégiai kérdés is. A természeti erőforrások 
birtoklása több szempontból növeli a konfliktusok kialakulásának kockázatát. A politika 
sokszor teljes mértékben rátelepszik a természeti erőforrásokra és az azokból származó jö-
vedelmekre. Ez megteremti, illetve fenntartja a mindent átszövő korrupciót és a természeti 
erőforrásokból befolyó javak igazságtalan újraelosztását, ami társadalmi feszültségeket 
generál. Továbbá a természeti erőforrások gyakran csak az országok bizonyos területein 
találhatóak, ez erősítheti a szeparatista törekvéseket, társadalmi feszültségeket okozhat, 
nevezetesen, hogy bizonyos térségek fejlődnek és meggazdagodnak, míg mások lecsúsz-
nak. Ez a feszültség a terület elszakadását generálhatja, amelyet a szomszédos állam akár 
támogathat is, hogy megszerezze a természeti erőforrást, mint például a második kongói 
háború esetében. Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy a természeti erőforrások birtoklása 
kiváló pénzügyi forrás arra, hogy a különböző ellenzéki, felkelő, lázadó, szeparatista cso-
portok a tevékenységüket finanszírozni tudják, amivel a konfliktus elhúzódhat, és további 
instabilitáshoz vezethet a térségben.

A politikai szempontokon túl van egy jelentős gazdasági hátránya is annak, ha egy or-
szág gazdasága kizárólag egyfajta természeti erőforrásra alapozza működését, mint például 
Nigéria a kőolajra. Ez pedig a nemzetközi piacoktól, azok áringadozásától való nagyfokú 
függőség. Ha az árak alacsonyan vannak, az állam jelentős bevételektől esik el, ami gazda-
sági megszorításokhoz, munkanélküliséghez, szegénységhez, elégedetlenséghez vezethet. 
Mindez politikai változásokat generálhat, ami pedig további konfliktusokat idézhet elő.59

Erőforrás-konfliktusok Afrikában

Ahogyan bemutattuk, a kialakult konfliktusok okai általában nagyon komplexek. Mégis, 
a válságok vizsgálata során látható, hogy vannak olyan konfliktusok, ahol a természeti 
 erőforrásokért való küzdelem kiemelt jelentőséggel bír. A most következő fejezet célja, hogy 
bemutassa, 2017-ben  hol zajlottak jól kitapintható erőforrás-küzdelmek a fekete kontinensen.

58 DFID 2001.
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Líbia

2011-ben  az arab tavasz hatására kirobbant a líbiai konfliktus, amely később polgárhábo-
rúvá eszkalálódott. 2011. októberben Muammár al-Kaddáfi halálával sem oldódott meg 
a konfliktus, hanem tovább folytatódott a polgárháború, ami napjainkig tart. Bár a válság 
számos okra vezethető vissza, a kőolaj már Kaddáfi uralma idején is az ország legjelentő-
sebb bevételi forrása volt. A kőolajmezők és kőolaj-finomítók feletti ellenőrzés nemcsak 
hatalmas bevételi forrás, hanem jelentős stratégiai előny is. A diktátor halálát követő hatalmi 
vákuumban az egymással rivalizáló fegyveres csoportok ezért megpróbálták ellenőrzésük 
alá vonni a kőolajkészleteket.

A líbiai konfliktusban jól példázza a kőolaj jelentőségét az olajfélhold kikötőiért 
folytatott harc. Líbia legjelentősebb olajkészletei itt találhatók a Szirti-öböl mentén. Aki 
hatalmat gyakorol a kőolaj felett, az megkerülhetetlen a politikai és hatalmi kérdésekben 
is. Az olajfélhold feletti uralmat először az Ibráhím Dzsadhrán vezette PFG (Petroleum 
Facilities Guard, azaz a Kőolaj-létesítmények Őrei) nevű, körülbelül 20 ezer főt számláló 
milícia szerezte meg és gyakorolta. Így Dzsadhrán meghatározó szereplőjévé vált a két ri-
valizáló kormány közötti politikai és hatalmi versengésnek.60

2016. szeptember 11-én  a Halífa Haftár tábornok vezette erők átvették az ellenőrzést 
a terület felett, elűzve onnan Dzsadhrán csapatait. Ezzel Haftár végképp központi szerep-
lője lett a konfliktusnak.

2017. március 3-án  két sikertelen kísérlet után a BDB (Benghazi Defence Brigades, 
Bengázi Védelmi Dandár) nevű bengázi milícia elfoglalta a térséget, azonban 2017. március 
13-án  a Haftár vezette Líbiai Szabad Hadsereg visszavette a terület feletti ellenőrzést. Így 
jelenleg ő rendelkezik a kőolajkészletek és kikötők feletti uralommal, ezzel a konfliktus 
egyik legnagyobb hatalommal rendelkező szereplője, akivel a nemzetközi közösségnek is 
számolnia kell.61

Dél-Szudán

Afrika legfiatalabb országa függetlenségét 2011-ben  nyerte el, amikor is a lakosság többsége 
a Szudántól való elszakadásra voksolt. Dél-Szudán a függetlenségével megszerezte a két 
állam határán található kőolajlelőhelyek háromnegyedét is. A nemzetközi közösség attól 
tartva, hogy újabb háború alakul ki Szudán és Dél-Szudán között a kőolajért, ENSZ-béke-
fenntartókat telepített a térségbe. Azonban a béke nem tartott sokáig. A nemzetközi közösség 
által támogatott, a dinka törzsből származó elnök, Salva Kiir Mayardit a másik legnagyobb 
etnikumból, a nuer népcsoportból származó Riek Machart választotta maga mellé alelnök-
nek. Mint általában az afrikai konfliktusoknál jellemző, a két etnikum között kiéleződött 
a feszültség a politikai, gazdasági igazságtalanságok, a dinkák befolyásának növekedése 
miatt. A polgárháború nem sokkal azután robbant ki, hogy Salva Kiir menesztette Machart. 
A két fél közti viszony fél év alatt véres polgárháborúvá mérgesedett, amely mind a mai na-
pig tombol. A konfliktusban az etnikai ellentétek mellett kiemelt szerepe van az olaj feletti 
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uralom megszerzésének.62 A líbiai konfliktushoz hasonlóan – mivel az ország legnagyobb 
bevételi forrása a kőolaj – mindkét félnek az az érdeke, hogy az olajkészleteket ellenőrzése 
alatt tartsa. Ennek eredményeként folyamatosak a harcok az olajkutakért, az ENSZ pedig 
tehetetlen szemlélője az eseményeknek. A konfliktusban az ENSZ menekültügyi szervezete 
szerint 2013 óta közel 2 millióan menekültek el a harcok és az etnikai tisztogatások elől.63

Nigéria

Nigéria Földünk egyik legnagyobb olajkészletével rendelkezik. Bár ezenkívül más jelentős 
természeti erőforrásokkal is bír, mégis a kőolaj adja az ország exportbevételeinek körül-
belül 90%-át. A térségben szinte minden nemzetközi olajipari vállalat jelen van, és jelentős 
profitra tesznek szert. A legnagyobb olajlelőhelyek a Niger folyó deltatorkolatában találha-
tók. A mindent behálózó korrupció és az igazságtalan anyagi javak elosztása miatt azon-
ban a helyi lakosság szinte semmit sem profitál a hatalmas bevételekből. Hiába van fejlett 
ipar, a nemzetközi olajipari cégek jellemzően külföldi szakembereket alkalmaznak, ezért 
a térségben nagy a munkanélküliség. Ez az általános elégedetlenség is táplálja a különböző 
helyi milíciákat. A legjelentősebb ezek közül a MEND (Movement for the Emancipation 
of the Niger Delta, Niger Delta Felszabadítási Mozgalom), amely többször is megtámadott 
külföldi olajcégeket, például a Shell szárazföldi telephelyét vagy a Chevron olajipari vállalat 
olajfúró tornyát. 2016-tól  a legjelentősebb csoport, amely a kormány és a nemzetközi olaj-
cégek ellen harcol, az NDA (Niger Delta Avengers, Niger-delta Bosszúállói) nevű szervezet. 
2016-tól  a csoport rendszeresen támadta az olajvezetékeket és az infrastruktúrát, jelentős 
kimaradásokat és pénzügyi veszteséget okozva ezzel. 2017-ben  a támadások száma lénye-
gesen csökkent. A kormánynak nagyon fontos, hogy az olajkitermelés zökkenőmentesen 
történjen, ezért újra tárgyalásba kezdtek az NDA-vel.

A 2000-es  évek óta tartó konfliktusban a különböző milíciák több száz külföldi 
munkást raboltak el és követeltek értük váltságdíjat, illetve többet meg is öltek. 2009-ben  
a kormány amnesztiát hirdetett, és havi fizetést ajánlott azoknak, akik leteszik a fegyvert. 
A kormány 2017-ben  is egy asztalhoz ült a milíciák képviselőivel, hogy tárgyaljanak a békés 
megoldásról. A legnagyobb csoport, az NDA elfogadta a tárgyalásos rendezést, ezért fel-
függesztette a támadásait, más kisebb csoportok viszont folytatták az akcióikat. A nigériai 
kormány 111 millió dollárt különített el az új amnesztiás programra, hogy ezzel próbálja 
meg felszámolni a konfliktust.64

Kongói Demokratikus Köztársaság

A Kongói Demokratikus Köztársaságban napjainkban zajló konfliktus több okra vezethe-
tő vissza. A politikai gyökerek mellett egyrészt etnikai okai is vannak: Ruandából egyre 
nagyobb számban érkeztek hutuk és tettek szert növekvő befolyásra Kelet-Kongóban. 

62 Masrtracci 2016.
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 Másrészt fontos cél az ásványkincsek megszerzése, különösen a koltán-, gyémánt-, arany-, 
réz-, kobalt- és vasérclelőhelyek ellenőrzése.

A második kongói háború – más néven Afrika világháborúja – bár hivatalosan 1998 
és 2003 között zajlott, lényegében 21 éve tart. Eredménye mintegy 4,5 millió halálos áldo-
zat és további több millió menekült.

A konfliktus az 1994-ben  történt ruandai hutuk és tuszik közötti polgárháborúval kez-
dődött, amely aztán az első kongói háborúvá fejlődött. Az akkori Zaire, a későbbi Kongói 
Demokratikus Köztársaság menedéket adott a hutuknak, akik között szép számmal akadtak 
a ruandai népirtás elkövetői is. Ez egyrészt politikai, másrészt etnikai feszültséget generált 
Ruandával. Mivel a hutuk Zaire védelmét élvezve támadták Ruandát, ezért 1996-ben  Ruanda 
és Uganda megtámadta Zaire-t. A két ország egyben a kongói ellenzéki csoportok támoga-
tását is vállalta. Angola, Namíbia, Zimbabwe pedig Zaire és az elnök, Mobutu Sese Seko 
védelmére sietett azzal az indokkal, hogy szerintük Ruanda és Uganda csak azért támadta 
meg Zaire-t, hogy megszerezze ásványkincseit. Mobotu ugyan megbukott, és időközben 
1997-ben  Zaire nevét átváltoztatták Kongói Demokratikus Köztársasággá, de a konfliktus 
folytatódott. A válság következtében anarchia alakult ki, ahol újabbnál újabb fegyveres 
milíciák jöttek létre a különböző érdekek szerint. A második kongói háború, amelyet más 
néven afrikai világháborúnak is neveznek, 1998-ban  kezdődött, hivatalosan 2003-ban  
ért véget. A konfliktus során az egyik központi kérdés az volt, hogy Ruanda és Uganda 
nem akarta elveszíteni az első háború során megszerzett, ércben és gyémántban gazdag 
területeket. A háború során két nagyobb szövetségi rendszer alakult ki számtalan kisebb 
lázadócsoporttal egyetemben. Az egyik oldalon állt a kongói elnök, Laurent-Désiré Kabila 
és hadserege, valamint az ő támogatói, Angola, Namíbia, Zimbabwe, Csád, Líbia és Bu-
rundi, a másik oldalon pedig Ruanda és Uganda. A konfliktus végül azért ért véget, mert 
mindegyik fél belefáradt a háborúba. Így a Dél-afrikai Köztársaság közvetítésével végül 
sikerült hivatalosan békét kötni. 65

A konfliktusban nagyjából 50 nagyobb különböző milícia harcol/harcolt a kormánnyal, 
valamint az ENSZ-békefenntartókkal, akik az ENSZ történetében először harcászati műve-
letekben vesznek részt, valamint aktív műveleteket folytatnak a különböző milíciák ellen. 
A hosszú konfliktusban kilenc afrikai ország hadereje is jelen volt, ezért is nevezik afrikai 
világháborúnak. A Kongói Demokratikus Köztársaság hatalmas természeti erőforrásokkal 
rendelkezik, köztük olyan ritka ércekkel, mint a koltán.66

A különböző érdekek determinálják, hogy nem várható egyhamar béke a konfliktus-
ban. Sajnos számos szereplőnek, aki érintett az ásványkincsekből befolyó haszonból – ide-
értve a nemzetközi vállalatokat is, akik így olcsón tudják beszerezni a szükséges nyers-
anyagokat – az az érdeke, hogy a konfliktus tovább húzódjon, mert amíg gyenge az állam 
és bizonytalan az ország helyzete, addig adók és állami jelenlét híján jelentős extraprofitra 
lehet szert tenni.67

A konfliktus jelenlegi időszakában különböző milíciák harcolnak az éppen aktuális 
érdekeik szerint a kormánnyal, az ENSZ békefenntartó misszió katonáival vagy éppen 
egymással.68 Mint láttuk, a civil lakosságot leszámítva e konfliktus fenntartása sok szerep-

65 Hettyey 2009.
66 Congo Week 2017.
67 Lumens 2016.
68 BBC 2012.
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lőnek érdeke, ezért békére és stabilitásra nagyon kevés az esély. Az, hogy az ország ennyire 
gazdag értékes ásványkincsekben, a lakosság számára jelenleg kizárólag átok. A Kongói 
Demokratikus Köztársaság a területén található természeti erőforrások alapján az egyik leg-
gazdagabb ország lehetne Afrikában, jelenleg mégis bolygónk egyik legszegényebb állama.69

Közép-afrikai Köztársaság

Az országban zajló konfliktus hasonló a többi afrikai válságövezetéhez. A szembenállásnak 
erős vallási aspektusa van, tekintettel a keresztények és muszlimok közötti ellentétre; illet-
ve van etnikai színezete is, de a többi összeütközéshez hasonlóan a természeti erőforrások, 
különösen a gyémántok megszerzésére is irányul. Minden félnek, milíciának érdeke fenn-
tartani a jelenlegi állapotot, mert így hozzáférhetnek az ország gyémántkészletéhez.

A Közép-afrikai Köztársaság (KAK) 1958-ban  nyerte el függetlenségét, azóta a tör-
ténelmét puccsok, a különböző fegyveres csoportok által generált konfliktusok tarkítják. 
A jelenlegi konfliktus oka az, hogy 2012-ben  a különböző muszlim fegyveres csoportok 
Szeléka néven egyesültek. A fordulópont 2013. márciusban következett be, amikor elfoglalták 
a fővárost, Banguit, az elnököt elűzték, és súlyos vérengzést, népirtást hajtottak végre a ke-
resztény lakosság körében. A keresztények önvédelmi mozgalmat hoztak létre anti-Balaka 
néven. Újabb harcok kezdődtek, az anti-Balaka visszafoglalta a fővárost, a Szelékát pedig 
visszaszorították a dzsungelbe, és hogy megtorolják a korábbi sérelmeket, bosszúból nép-
irtást tartottak a muszlim lakosság között. A konfliktus azóta is tart, a jelenlegi választott 
elnöknek nincs valódi hatalma az országban. Az ENSZ alapvetően nem tudja megoldani 
a konfliktust. A különböző fegyveres milíciák uralják a vidéket, az ország a vallási és et-
nikai törésvonalak mentén szétszakadt. Jelenleg körülbelül 14 nagyobb milícia ellenőrzi 
a különböző területeket.70

A keresztény és muszlim milíciák a természeti erőforrásokból, különösen gyé-
mántokból finanszírozzák a tevékenységüket. A konfliktusok jellemzően a különböző 
gyémántbányák birtoklásáért alakulnak ki. 2013. májusban megtiltották a Közép-afrikai 
Köztársaságból származó gyémántok legális forgalmazását a világpiacon, hogy ezzel ne 
generálják a további feszültséget, de ettől függetlenül még mindig roppant jövedelmező 
üzlet, mert különböző közvetítőkön és csempészeken keresztül a gyémántok továbbra is 
kijutnak az országból.71 2012-ben, a jelenlegi konfliktus kirobbanása előtt a Közép-afrikai 
Köztársaság a világ 10. legnagyobb gyémántkitermelő országa volt. Az Egyesült Államok 
Földtani Intézete  szerint az országban körülbelül 39 millió karát értékű gyémánt lehet.72 
Ennek ellenére a KAK a  Kongói Demokratikus Köztársasághoz hasonlóan jelenleg Föl-
dünk egyik legszegényebb állama.73

69 Yu Hsi Lee 2016.
70 Scholz–Kriesch 2017.
71 Koura–Eckel 2015.
72 Koursany 2017.
73 Tasch 2017.
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Szudán (Dárfúr)

A többi bemutatott konfliktushoz hasonlóan a dárfúri konfliktusnak van egy etnikai-vallási 
aspektusa, illetve a természeti erőforrások tekintetétben a víz, illetve a (termő)föld szerepe 
értékelődött fel. A dárfúri térség Szudán délnyugati részén található. A konfliktus 2003-ban  
robbant ki, amikor a különböző nem arab militáns csoportok fellázadtak a szudáni kormány 
ellen. Ennek hatására Kartúm támogatására a központi hatalom hathatós segítségével kü-
lönböző arab milíciák is létrejöttek, és kezdetét vette a napjainkig tartó véres konfliktus, 
amelyben legalább 1,5 millióan váltak menekültté, és sok százezer civil vesztette életét.74 
A konfliktust sokan a ruandai népirtáshoz hasonlítják. A konfliktusban a fekete afrikai 
milíciák harcolnak különböző arab milíciák és a szudáni kormány ellen.

A etnikai és vallási feszültség mellett a legnagyobb konfliktusforrás a termőföld és a víz 
hiánya. Az 1980-as  években az éghajlati változások következtében a térségben a csapadék 
mennyisége csökkenni kezdett, és megindult az elsivatagosodás. Ennek hatására egyre több 
népcsoport kezdett áttérni a földművelésről a nomád pásztorkodásra. Ez azonban konflik-
tushoz és összecsapásokhoz vezetett az állattartók és a földművelők között. Ezek a konflik-
tusok ugyan az évek alatt helyi szinten megoldódtak, de a feszültség a víz és a művelésre 
alkalmas területek hiánya miatt napjainkig megmaradt. A 2003-ban  kirobbant összetűzés 
azonban sokat súlyosbított a helyzeten.75

A folyamatos éghajlatváltozás és a környezet amortizációja miatti elsivatagosodás 
következtében a víz szerepe évről évre felértékelődik. A víz feletti ellenőrzés, hasonlóan 
a többi afrikai konfliktusban az ásványkincsek feletti ellenőrzéshez, az egyik legfontosabb 
kérdéssé vált. A különböző milíciák mind arra törekszenek, hogy ellenőrizzék és biztosítsák 
a vízhez való hozzáférést, ezzel uralva az adott területet.76

Szomália

A konfliktus egyik oka Szomália sajátos, klánokon alapuló berendezkedése, amely az 1980-as  
évek óta tartó folyamatos konfliktusokat generál. A helyzetet tovább rontotta az as-Sabáb 
nevű iszlamista milícia 2006-os  megjelenése. A folyamatos polgárháború és az országon 
belüli konfliktus hatására az állam működésképtelenné vált, és alapvető feladatait sem tudja 
ellátni. A szegénység és éhezés hatására ebben a helyzetben felértékelődött az élelemhez 
való jutás jelentősége. A halászat azonban nemcsak az élelmiszer-ellátás miatt fontos, hanem 
üzleti szempontból is. Az elmúlt években a kalózkodás visszaszorulóban van a nemzetkö-
zi fellépés következtében. Az illegális halászat azonban fontos kérdés Szomália számára, 
mert szerintük a külföldi hajók halásznak az ő területükön, a szomáliai partoknál, és ezzel 
megkárosítják őket. A probléma forrása, hogy Szomália nem rendelkezik megfelelő parti 
őrséggel, illetve olyan képességekkel, amelyekkel a saját felségvizeit meg tudná védeni.77 
Ezért jemeni, iráni, dél-koreai, illetve más nemzetek halászhajói lehalásszák a halállományt.78

74 Copnall 2013.
75 Sikainga 2009.
76 Muhammad 2010.
77 Marsai–Hettyey 2013.
78 Kaye 2017.
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Összefoglalás

Összefoglalásként elmondható – mint az a bemutatott esetekből is látható –, hogy az afrikai 
konfliktusok jellemzően összetettek. Szinte mindegyikben megfigyelhető vallási és etnikai 
ellentét, amely szociális és politikai elégedetlenséggel keveredik. A gyenge állam nem képes 
garantálni a biztonságot, ezért különböző önvédelmi fegyveres milíciák jönnek létre, így 
a konfliktus kiszélesedik. A természeti erőforrások minden esetben csak fokozzák és to-
vább generálják a feszültséget: a felettük gyakorolt ellenőrzés minden konfliktusban elemi 
kérdés. Azonkívül, hogy az erőforrások jövedelmezők, így fedezhető általuk a csoportok 
működése, a konfliktusok egyúttal a terület feletti uralmat is biztosítják. Az esetek jelentős 
részében a militáns csoportoknak mind az az érdeke, hogy fenntartsák a konfliktust, mert 
így hozzáférhetnek az ásványkincsekhez, és ezzel biztosítják saját túlélésüket. A különböző 
konfliktusokban ritkán nevesítik, hogy természeti erőforrásért folyik a küzdelem, szinte 
minden esetben vallási és etnikai színezetet kap a harc, ami önvédelemből vagy az ország 
védelme érdekében történik. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni a külső szerep-
lőket sem. Amíg van igény ezekre az ásványkincsekre, és van, aki felvásárolja őket, addig 
ez a körforgás nem fog megtörni. Jó példa erre a Kongói Demokratikus Köztársaságban 
zajló konfliktus a koltán és más értékes érc nemzetközi felvásárlásával kapcsolatban: amíg 
a világ csúcstechnológiával foglalkozó multinacionális vállalatai felvásárolják a véres koltánt, 
addig a konfliktus tovább fog tartani. Mind a belső, mind pedig a külső szereplők érdekei 
szinte minden esetben megakadályozzák a válságok békés rendezését. A fenti példák jól 
mutatják, hogy bár a természeti erőforrások hiánya is jelentős konfliktusokat tud okozni, 
de egyes esetekben a természeti erőforrások bősége is inkább átok, mint áldás lehet.
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Marsai Viktor – Treszkai Ákos

Radikális iszlamista csoportok az afrikai kontinensen

Absztrakt

A kontinensen megfigyelhető számos pozitív trenddel szemben a radikális ideológiát kép-
viselő csoportok terjedése egyértelműen az elmúlt időszak negatív fejleménye. Ennek kap-
csán egyértelműen a különféle dzsihádista csoportok dominálnak, amelyek nem csupán 
mennyiségi, de minőségi fejlődésen is keresztülmentek az elmúlt évtizedben.

Kulcsszavak: radikális csoportok, felkelőszervezetek, dzsihádisták, terroristák, Boko  Haram, 
as-Sabáb, Iszlám Állam, AQMI

Abstract

Contrary to the numerous positive trends of the continent the rise of extremist organisations 
is a threatening challenge in contemporary Africa. In this context we have to emphasise 
the dominancy of Jihadists groups, which went through not only in a quantitative, but also 
a qualitative development in the last decade.

Keywords: radical groups, insurgency movements, Jihadists, terrorists, Boko Haram, 
 al-Shabaab, Islamic State, AQMI

Egy tanulmánykötet egyetlen fejezetében írni az afrikai radikális szervezetekről komoly 
kihívás, hiszen az 54 – más számítás szerint 561 – országot magában foglaló kontinensen 
számos különféle méretű, ideológiájú és hatékonyságú szervezetet találunk az egyszerű 
szakadármozgalmaktól kezdve a dzsihádista csoportokig. Helyzetünket megkönnyíti, hogy 
ezekről összefoglaló jelleggel már magyar nyelven is olvasható egy tanulmánykötet,2 amely 
regionális lebontásban tartalmazza a fontosabb szervezeteket, csoportokat. Hasonló mun-
kára jelen keretek közt nem vállalkozhatunk. Kézenfekvő lenne, ha túllépve a szeparatista, 
alapvetően szekuláris mozgalmakon a vallási ideológiák alapján működő radikális csoportok 
felé mozdulna el a vizsgálat, csakhogy ez is problémákat vet fel. Először is a sokak által 
sugallt vélekedéssel szemben a kontinens számára nem csupán a különféle radikális iszla-

1 A Szaharávi Arab Demokratikus Köztársaság és Szomáliföld.
2 Kiss 2015.
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mista csoportok jelentenek kihívást: az ugandai hadúr, Joseph Kony hírhedt, Az Úr Ellen-
állási Hadserege (The Lord’s Resistance Army, LRA) nevű szervezete például kifejezetten 
keresztény elemekből építkezik3 – hasonlóan kicsavarva azok tartalmát, amint azt egyes 
muszlim terrorvezérek teszik az iszlám tanaival. De ugyanezzel találkozunk a Közép-afrikai 
Köztársaságban is, ahol az önmagát szintén kereszténynek tekintő antibalaka mozgalom tö-
meges vérengzéseket követ el a muszlim közösségek ellen – a sokat hangoztatott önvédelem 
kategóriáját meglehetősen szélesen értelmezve.4

Az, hogy mindezek ellenére mégis a radikális iszlamista csoportokra esett a választás, 
elsősorban arra vezethető vissza, hogy az elmúlt másfél évtized során ezek a csoportok új 
minőségre és szintre emelték tevékenységüket a kontinensen. A szerzőnek Szijj Dórával 
közösen írt tanulmánya 2011-ben  már igyekezett rámutatni arra, hogy a Közel-Kelet mellett 
egyre inkább Afrika kezd a globális dzsihád fő színterévé válni.5 Azóta a helyzet nemhogy 
javult volna, hanem érezhetően tovább romlott: nőtt az afrikai dzsihádista szervezetek 
száma, aktivitása, áldozataik mennyisége, fejlődtek egymással való kapcsolataik. Amiről 
2011-ben  a US AFRICOM parancsnoka, Carter Ham tábornok még mint kockázatról be-
szélt, napjainkra egyértelmű valósággá vált:6 az as-Sabáb, a Boko Haram, illetve a Szahara 
és a Száhel dzsihádista szervezetei között egyértelműen kimutatható az együttműködés, 
különösen a harcosok és fegyverek áramlása, illetve ehhez kapcsolódóan a különféle mód-
szerek, technikák átadása terén. Az as-Sabáb és az AQIM támogatásának döntő szerepe volt 
abban, hogy a Boko Haram alig két év leforgása alatt eljutott a bozótvágó késekkel és kez-
detleges lőfegyverekkel végrehajtott támadásoktól az autóba rejtett bombával végrehajtott 
öngyilkos merényletekig.7 Az Iszlám Állam (IS) megszületése ráadásul új impulzust adott 
a küzdelemnek: a két nagy „márkanév” alatt tömörülő csoportok egymás közti vetélkedése 
új lendületet adott az erőszaknak, hiszen mind az al-Káida, mind az IS helyi szövetségesei be 
akarták bizonyítani, hogy valójában ők a globális dzsihád fő letéteményesei a kontinensen. 
Így az elmúlt években – részben ettől függetlenül – olyan helyekre is átterjedt az erőszak-
nak ezen formája (Burkina Faso, Elefántcsontpart, Csád, Kenya, Dzsibuti, Mali déli része), 
ahol korábban az elképzelhetetlen volt.

A dzsihádista csoportok térnyerése nem független a szalafita-vahabita ideológia, illet-
ve esetenként a radikális síita tanok afrikai terjedésétől. Aligha megkérdőjelezhető, hogy 
a kontinens számos pontján megfigyelhető egyfajta ideológiai küzdelem az iszlám mérsékelt, 
gyakran apolitikus hagyományos, afrikanizált helyi gyakorlata, illetve az Öböl-térségből 
exportált fundamentalista irányzatok között, különösen északon és a tág értelemben vett 
Kelet-Afrikában. Az elmúlt évek sajnos azt mutatták, hogy ez alól a folyamat alól Nyugat-
Afrika sem vonhatja ki magát. Ebben leginkább az az aggasztó, hogy itt valóban jelentős 
társadalmi rétegekre van hatással a folyamat, amelynek távlati következményeit egyelőre 
nehéz megjósolni.

Nem érdemes ugyanakkor apokaliptikus víziókat felvázolni, és túlértékelni ezen fe-
nyegetések súlyát. 2017 elején egyetlen olyan ország sem látszott a kontinensen, amely 
esetében reális közelségben lett volna egy dzsihádista hatalomátvétel. Összehasonlítva ezt 

3 Vörös 2015, 388–411., 393.
4 Smith 2014; lásd még Vecsey 2015, 370–387.
5 Marsai– Szijj 2011.
6 Comolli 2015, 98.
7 Comolli 2015, 96–107.; ICG 2014; Somaliareport 2012; Hansen 2013, 2.
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2009-cel, amikor az as-Sabáb szinte teljes Dél- és Közép-Szomáliát uralta, beleértve a fő-
várost, Mogadishut, vagy a 2013. januári mali helyzettel, amikor a bamakói kormányt csak 
a francia beavatkozás mentette meg a katasztrófától, ez egyértelmű előrelépés. Azt is alá kell 
húznunk, hogy bár a csoportok közti együttműködés ténykérdés, ez nem érinti a műveleti 
és stratégiai szintet: nincsenek koordinált támadások, közös stratégia. Ebben az értelemben 
a globális dzsihád kifejezés valójában csak ezen szervezetek földrajzi elterjedtségét jelöli, 
nem pedig azt, hogy valódi, egységes irányítás és célok vezetnék őket. A fennen hangozta-
tott ideológiai elveken túl ezek a szervezetek zömében a helyi körülmények szülöttei, és bár 
különböző mértékben igénybe veszik a külső segítséget és tapasztalatokat, alapvetően lokális 
sérelmekre, problémákra építenek, és próbálnak válaszokat találni.

Felmerül a kérdés, hogy nem lenne-e indokolt külön tárgyalni az észak-afrikai térséget 
és a szubszaharai Afrikát. A vizsgált periódus azonban azt mutatja, hogy a Boko Haram – as-
Sabáb – AQIM/IS/egyéb száhel-szaharai szervezetek között sokkal több a közös pont, mint 
a különbség. Így a sokak által – némi szenzációvadász felhanggal – terrorháromszögnek 
vagy radikális háromszögnek8 nevezett formáció adekvát elemzési keretet jelent mind föld-
rajzi, mind tevékenységi szempontból.

A tisztánlátás érdekében röviden definiálnunk kell ezen szervezetek minőségét. 
A szakirodalomtól kezdve a politikai szereplőkön át a médiáig komoly vita zajlik arról, 
hogy tulajdonképpen minek is tekinthetők ezek a formációk: terrorcsoportnak vagy fel-
kelőszervezetnek. Ma a legtöbb kutató egyetért abban, hogy attribútumaik alapján a Boko 
Haram, az as-Sabáb, az Anszár ad-Dín vagy a líbiai Iszlám Állam sokkal inkább tekinthe-
tők felkelőszervezeteknek, amelyek terrorisztikus eszközöket is felhasználnak támadásaik 
során, semmint terrorcsoportnak. Az emellett szóló fő érvek szerint ezek a szervezetek 
jelentős területeket ellenőriznek, amelyeken közigazgatást és árnyékkormányt működtet-
nek, bírják a lakosság egy részének támogatását, harcosaik sok esetben megkülönböztető 
jelzést viselnek, támadásaik jelentős részét pedig a velük szemben álló fegyveres erők ellen 
követik el.9 Mindezt a legtöbb szerző annak ellenére is elfogadja, hogy számos kormányzat 
és nemzetközi szervezet deklaráltan terrorcsoportként tartja számon a fentebbi entitásokat.10 
A döntés hátterében – amelyet egyesek morális oldalról támadnak – nyilvánvaló reálpolitikai 
megfontolások húzódnak: az a felismerés, hogy a terrorszervezetté nyilvánítás amellett, hogy 
nem fedi a valóságot vagy annak legfeljebb csak egy kis szeletét, akadályt jelent a probléma 
mélyebb értelmezése és végső soron megoldása előtt, utat enged ugyanis a démonizálásnak 
és a problémakör leegyszerűsítésének. Egyre többen ismerik ugyanis fel annak szükséges-
ségét, hogy valamilyen mértékben politikai megoldást kell találni a fentebbi mozgalmak 
megfékezésére, mivel a katonai válaszok nem elégségesek – értsd: tárgyalásokat kell foly-
tatni azon frakciókkal a szervezeteken belül, amelyek hajlandóak erre. Ennek kényszerét 
a legtöbb kormányzat már felismerte, történtek is erre erőfeszítések,11 bár az eredmények 
eleddig – talán Malit leszámítva – mérsékeltek. Azt azonban, hogy sok esetben nincs más 
út előre, még magas rangú diplomaták is elismerik.12

8 Shaughnessy 2012; Lulie 2013.
9 Comolli 2015, 141–142.; ICG 2014; Hansen 2013, 1–10.
10 Lásd Hansen 2013, 2.; Comolli 2015, 143–146.
11 Comolli 2015, 116.; The East African 2014; France 24 2012.
12 Marsai Viktor interjúja Nairobiban EU- és ENSZ-diplomatákkal, 2015. október.
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A fentiekből következik, hogy a szerzők alapvetően nem a huntingtoni civilizációs 
összecsapás13 kontextusában értelmezik a radikális csoportok afrikai előretörését, hanem 
jóval fontosabbnak tartják annak gazdasági, társadalmi és geopolitikai körülményeit. Ez nem 
jelenti azt, hogy az ideológiának és az új áramlatoknak – mint például a szalafizmus – ne 
lenne szerepe a dzsihádizmus terjedésében, csak azt, hogy a kedvező kontextus nélkül 
ezek hatása minimális lenne. Nem véletlenül figyelhető meg, hogy szinte az összes emlí-
tett nagyobb válsággóc kapcsán megtaláljuk azokat a kézzelfogható ösztönzőket, amelyek 
a fegyveres konfliktusok számára biztos táptalajt nyújtanak: a Boko Haram számára a kanuri 
etnikumot és az északkelet-nigériai területek szegénységét vagy az as-Sabáb esetében a klá-
nok közti feszültséget, amely arra késztette a sokáig elnyomott, marginalizált csoportokat, 
mint a rahanvejn, hogy tömegesen csatlakozzanak a szervezethez – nem ideológiai, hanem 
elsősorban politikai-gazdasági okokból.

Végül, de nem utolsósorban indokolnunk kell az időbeli kereteket. Írásunk a terjedelmi 
korlátok miatt csak érintőlegesen fog visszanyúlni az 1990-es  évekre, és szinte egyáltalán 
nem az azt megelőző időszakhoz, vagyis a Muszlim Testvérek felemelkedését, majd a hi-
degháború alatt abból kiváló dzsihádista csoportok születését és tevékenységét nem fogjuk 
vizsgálni. Tesszük ezt annak ellenére, hogy az afrikai dzsihádista csoportok ideológiája 
is nagyban táplálkozott ezen áramlatból. A közvetlen hatások azonban, amelyek a 21. szá-
zad régi-új mozgalmait életre hívták, már egyértelműen az al-Káidához, illetve az Iszlám 
 Államhoz kötődnek.

Egy régi hídfő új köntösben

A dzsihád eszméje vizsgált korszakunk előtt sem volt ismeretlen az afrikai kontinensen: 
amint annak a hit erőszakos terjesztését szolgáló – vagy legtöbbször a nyers politikai célo-
kat elkendőző – változata fel-felbukkant az iszlám történetében, ugyanúgy meg-megjelent 
ez a fekete földrészen is. Ez nyilvánvaló volt a 7. századi észak-afrikai hódításokkor csak-
úgy, mint a 19. századi Szokotói Kalifátus14 esetében, amikor a fuláni imám, Uszmán da 
Folio a dzsihád zászlaja alatt egyesítette a hausza uralkodókkal elégedetlen tömegeket – ahol 
egyébként szintén tetten érhető volt az etnikai szál.15 A kontinens másik szegletében, a mai 
Szomáliföld területén Ahmed al-Ghází Grán, a szomáli népességű Awdal uralkodója szin-
tén a dzsihád jelszavával támadta meg 1528-ban  a keresztény Abesszíniát, amelyet csak 
a portugál muskétások megjelenése mentett meg a behódolástól.16 Négy évszázaddal ké-
sőbb pedig a szomáli nemzeti hős, Muhammad Abdullah Haszan szintén vallási köntösbe 
öltöztette a britek és a rivális szomáli klánok elleni háborúját, amelynek valós célja pusz-
tán regionális hatalmának megerősítése volt – tömeges éhhalált és mérhetetlen szenvedést 
hozva saját lakosságára.17 De még az 1991-es  polgárháborúban is azt látjuk, hogy a szomáli 

13 Huntington 2005.
14 Az állam a mai Észak-Nigéria területén terült el.
15 Comolli 2015, 13–16.
16 Lewis 2002, 14–17.
17 Lewis 2002, 65–87.
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hadurak mudzsáhidnak nevezik „harcosaikat”, akik leginkább a más klánokhoz tartozók 
tömeges kivégzésében és a fosztogatásokban tűntek ki.18

A függetlenség időszakára azonban ezek az áramlatok jórészt háttérbe szorultak 
a különféle, kívülről importált ideológiákkal – nacionalizmus, szocializmus, demokrácia, 
egyáltalán a modern államiság – vagy a helyi irányzatokkal – klánizmus, etnicizmus, af-
rikanizáció – szemben. Az iszlamizmus az észak-afrikai arab államokat leszámítva csak 
Szudánban fejtett ki érzékelhető hatást, a többi területen inkább csak búvópatakként maradt 
meg a politikai gondolkodásban, amely a Muszlim Testvérekkel, az Öböl menti monarchiák kal 
vagy Pakisztánnal kapcsolatba kerülő értelmiségiek, diákok köreiben bukkant fel.

A változást a hidegháború vége és az afganisztáni háború hozta el négy fontos ténye-
zővel. Egyrészt a Szovjetunió összeomlásával és afrikai kivonulásával az Egyesült Államok 
is elvesztette érdeklődését a kontinens iránt. Ennek következtében a szuperhatalmak eddigi 
kiegyensúlyozó szerepe véget ért, amely rövid úton polgárháborúk sorának kirobbanásával 
vagy eszkalációjával járt a kontinensen. Másrészt a kívülről importált ideológiák válságba 
kerültek, ez magával hozta a helyi adottságok és eszmék felértékelődését, aminek egyik eleme 
az iszlamizmus megerősödése lett egyes területeken. Harmadrészt ezt a jelenséget erősítette 
a szovjetek elleni afganisztáni háború, amelyet sokan a hitetlenek elleni dzsihádként állí-
tottak be, amelyben a részvétel a muszlimok szent kötelessége vallásuk védelmében. Ennek 
keretében a kontinensről – mind Észak-Afrikából, mind a szubszaharai térségből – ezrek 
utaztak el Dél-Ázsiába, akik magukba szívták a modern dzsihádista tanokat, majd vissza-
térve hazájukba megkezdték azok terjesztését és szervezeteik kiépítését.19 A több mint 
40 országból érkező afgán arabok számát, akik a szovjetek elleni harcra utaztak a térségbe, 
a szakirodalom legkevesebb 35 ezer főre becsüli, akik mellett további több ezer – ha nem 
tízezer – fő az, akik a fegyveres küzdelemben és a kiképzésben ugyan nem vettek részt, 
de a pakisztáni, afganisztáni korániskolákban magukba szívták az új szalafita-dzsihádista 
szellemiséget.20 Az afrikai államok közül különösen Marokkó, Algéria, Líbia, Tunézia, 
Egyiptom – a teljes észak-afrikai sáv –, illetve Szudán és Szomália küldött nagyobb szám-
ban harcosokat.21 Végül, negyedik elemként meg kell említenünk az al-Káida születését, 
amely ideológiájával és globális gondolkodásával egy láncra fűzte fel a különféle regioná-
lis csoportokat, és az afganisztáni kapcsolati hálóból kiindulva megkezdte lassú, de biztos 
terjeszkedését a régión kívül.

A hazatérő afgán arabok már az 1990-es  években érzékelhető hatást fejtettek ki 
a kontinensen. Ez leginkább az algériai polgárháborúban mutatkozott meg: az 1992-es  ka-
tonai hatalomátvétel után kibontakozó harcokban az iszlamista fegyveresek jelentős része 
az egykori afganisztáni veteránok közül került ki. Ezek a csoportok egyre radikálisabb 
ágakra szakadtak, és módszereik között is egyre gyakrabban jelentek meg a terrorisztikus 
elemek. A korszak legfontosabb szervezete az Iszlám Fegyveres Csoport (Groupe Islamique 
Armé, GIA), illetve a Szalafita Csoport a Hit Terjesztéséért és a Harcért (Groupe Salafiste 
pour la Prédication et le Combat, GSPC) elnevezésű entitás lett, amelyek felkelő szerve-
zetből egyre inkább terrorcsoportokká transzformálódtak át. A GIA és a GSPC jelentette 
a későbbi al-Káida az Iszlám Magrebben (Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI) alap-

18 Kapteijns 2013, 163., 198.
19 Shay 2008, 19–26.; Menkhaus 2004, 65.
20 Commins 2006, 187.
21 Weiner 1994.
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ját és  személyi bázisát, olyannyira, hogy deklarációja szerint a GSPC utódszervezeteként 
jelent meg 2007-ben. Az AQMI merényletekre, illetve a kormányerők elleni támadásokra 
koncentrált, de emellett két másik tevékenységbe is belefolyt: elkezdte-folytatta regionális 
tevékenysége kiépítését, illetve biztos pénzügyi alapot keresett akciói és túlélése számára. 
Az AQMI ebben az időszakban növelte emberrablásainak számát, amelyek célja egyér-
telműen a nyugati állampolgároktól kikövetelhető milliós váltságdíjak megszerzése volt. 
De a szervezet más illegális tevékenységekbe is előszeretettel bekapcsolódott, mint pél-
dául a drog-, fegyver-, üzemanyag- és cigarettacsempészetbe. Nem véletlen, hogy az AQMI 
egyik parancsnokát, az Afganisztánt megjárt és egyik szemét ott elvesztő hírhedt Mukhtar 
Belmukhtart Mr. Marlboróként is emlegetik.22

Az AQMI azonban első éveiben nem volt képes jelentős fenyegetést kifejteni a régió 
államaiban, és nem jelentett érdemben új minőséget. Ugyanez vonatkozott az Egyipto-
mi Iszlám Dzsihádra (EIJ), amelynek Dél-Ázsiát megjárt vezetői ugyan szintén hozták 
magukkal a különféle terrorisztikus módszereket, de nem érték el céljukat, nem tudták 
destabilizálni a kormányzatokat. A Hoszni Mubárak elleni sikertelen 1995-ös  addisz-abe-
bai merénylet után pedig az egyiptomi titkosszolgálatok drákói módszerekkel verték szét 
a szervezetet, amely szudáni támogatóit is elvesztette, mivel azok tartottak a regionális 
nagyhatalom bosszújától.23

A visszatérő helyi harcosok mellett, akik alapvetően hazájuk viszonyait akarták 
megváltoztatni, és elsősorban lokális szinten gondolkodtak, az Oszama bin Laden vezette 
al-Káida-mag már az 1990-es  évek elején megkezdte a közvetlen központi vezetés alatt 
álló afrikai hálózat kiépítését. Ennek színtere elsősorban Kelet-Afrika volt, Szudán, Szo-
mália, Kenya és Tanzánia – előbbi egy ideig bin Laden otthonául is szolgált. Ez az épít-
kezés azonban felemás eredményt hozott: a szervezetnek viszonylag hamar – az EIJ-vel 
egy időben – távoznia kellett Szudánból, a szomáliai terjeszkedés pedig lényegében teljes 
kudarccal végződött. Kenyában és Tanzániában nagyobb sikereket ért el a csoport, ami 
megmutatkozott az 1998-as  nairobi és Dár esz-Szalám-i  merényletekben, majd a 2002-es  
mombasai hoteltámadásban.24 A nagy cél, a társadalom megnyerése és a rezsimek megdöntése 
azonban ezekben az országokban is elérhetetlen távolságokban maradt. Az al-Káida ugyan 
elhozta a terrort és az erőszakot Afrika szarvára, de azt nem volt képes érdemi politikai 
eredményekké áttranszformálni. Sokáig úgy tűnt, Afrika – különösen annak szubszaharai 
része – megússza néhány terrortámadással és olyan sejttel, amelyek aztán hamar fölbom-
lanak belső vitáik, a titkosszolgálati nyomás, illetve a társadalmi támogatás hiányában.

Az új minőségek – az as-Sabáb és a Boko Haram

Az afrikai dzsihádisták számára az jelentette a minőségi ugrást, amikor sikerült olyan tár-
sadalmi és gazdasági bázist kiépíteniük, amelynek segítségével már komoly fenyegetést 
jelenthettek a fennálló kormányzatok számára. Ehhez elengedhetetlennek bizonyult, hogy 
a globális retorika mellett az adott szervezetek a helyi problémákra és sérelmekre adott 

22 Gollom 2013.
23 Wright 2008, 189–191.
24 Minderről lásd Harmony Project 2010.
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válaszokkal legalább részben megnyerjék a lakosság támogatását és így stabil háttér mel-
lett bontakoztathassák ki felkelésüket. Ennek első megvalósítója a szomáliai as-Sabáb lett. 
A 2005-ben  megalakult szervezet felismerte, hogy a klánok támogatása nélkül nem lesz 
képes érdemi politikai hatalomra szert tenni, ezért már a kezdet kezdetétől erősen támasz-
kodott azokra a kisebbségi csoportokra, elsősorban a rahanvejn és a dir kláncsaládokra, 
amelyek elnyomva érezték magukat a darod és a havije kláncsaládok uralma alatt.25 De 
a szervezet pragmatizmusa nem korlátozódott pusztán erre. Felismerve a 2006-os  etióp 
bevonulás nyújtotta ideológiai lehetőséget, bár következetesen tagadták a szomáli naciona-
lizmust, szabadságharcot indítottak a megszállók ellen, amelyhez – függetlenül ideológiai 
elkötelezettségétől – számos szomáli csatlakozott. Az ő szemükben az as-Sabáb elsősorban 
szomáli szervezet volt, és csak utána dzsihádista. Ali Zubajr Godane, a csoport emírje és Ali 
Muhammad Rage Dhere, a fő propagandista ráadásul a civilizációk összecsapásának re-
torikáját is meglovagolva buzdított a keresztény etiópok elleni dzsihádra. A hit védelme, 
az iszlámot ért keresztes agresszió elleni küzdelem a mai napig meghatározó komponen-
se az as-Sabáb propagandájának. Függetlenül annak valóságtartalmától, a módszer kiválóan 
működik: az Anneli Botha és Abdile Mahdi által készített felmérés alapján a megkérdezett 
dzsihádisták 98%-a  értékelte úgy, hogy az iszlám támadás alatt áll Afrika szarván, és ez 
fontos buzdítóerővel bírt a csatlakozásban.26

Mindemellett az iszlamisták már az 1990-es  évek végétől megkezdték a beépülést 
a meglevő kormányzati intézményekbe, bíróságokba, iskolákba. Bár a 2000-es  évek elején 
megalakult Iszlám Bíróság Uniója még mérsékelt alapokon állt, a korábbi radikálisabb, 
sőt kifejezetten dzsihádista elemek, mint az al-Ittihád al-Iszlámíja is helyet kaptak ben-
ne, a 2006-os  etióp invázió után pedig domináns szerepre tettek szert.27 Mindebben nagy 
szerepet játszott az a támogatás, amelyet mind a mérsékelt, mind a radikális csoportok 
az Öböl-államok részéről kaptak.

Mindezek a tényezők együttesen lehetővé tették, hogy az as-Sabáb – a rivális csoportok 
kiszorításával – 2009-re  közel 250 ezer négyzetkilométernyi területet tartson az ellenőrzése 
alatt, ahol közigazgatást működtetett, jogszolgáltatást biztosított és adót szedett – hatékonyab-
ban, mint 1991 óta bármilyen kormányzat.28 Bár a saría radikális értelmezése, a kivégzések 
és csonkítások drákói szigora nem vívta ki a lakosság osztatlan lelkesedését, a többség ezt 
a stabilitás árának tartotta. Ez azt jelentette, hogy a közkeletű vélekedéssel szemben, mi-
szerint az Iszlám Állam volt az első modern dzsihádista entitás, amely kiterjedt területeket 
ellenőriz és azokon közigazgatást működtet, valójában a szomáliai csoportok ezt már 2009 
elejére megvalósították. Mindez olyan financiális, műveleti és ideológiai bázist biztosított 
a számukra, amely megmagyarázza, hogy a katonai beavatkozások, a tucatnyi likvidált 
parancsnok és a nemzetközi összefogás ellenére miért is nem sikerült mind a mai napig 
megtörni a csoportot, amely mélyen beépült a szomáli társadalom szövetébe.

Az as-Sabáb fontos referenciaponttá vált más szervezetek számára. Ahogy Hansen 
fogalmaz, a csoport „szimbólummá vált az afrikai dzsihádizmus számára, ugyanakkor egy-
ségesítő eszmét jelentett az izoláltan működő szervezetek, mint a Boko Haram számára”.29 

25 Hansen 2013, 58.
26 Botha–Abdile 2014, 6.
27 Menkhaus 2004, 56–60.; Hettyey 2008, 98–99.
28 Hansen 2013, 83–92.
29 Hansen 2013, 135.
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A szomáliai dzsihádisták fontos szerepet játszottak a kontinens nyugati felében felemelkedő 
formáció patronálásában mind ideológiai, mind taktikai szinten. A fő kapcsolatot Adam 
Kambar, az azóta állítólag likvidált parancsnok jelentette, aki megszervezte több nigériai 
harcos szomáliai kiképzését. Köztük volt Mamman Núr, a Boko Haram későbbi robbantá-
si specialistája és a 2011-es  abujai ENSZ-központ elleni támadás szellemi atyja, aki több 
forrás szerint is Afrika szarván kapta kiképzését.30

A Boko Haram felemelkedése több szempontból is párhuzamot mutatott az as-Sabábéval. 
A karizmatikus Muhammad Júszuf által 2002-ben  megalapított szalafita szervezet fő erejét 
az adta, hogy az imám felismerte az Északkelet-Nigériában tetten érhető társadalmi elége-
detlenségben szunnyadó politikai és ideológiai energiákat, ami a szervezet – teljes nevén 
a Szunna Embereinek Csoportja a Hit Terjesztésére és a Harcra (Dzsamát Ahl asz-Szunnah 
ad-Dawah wal-Dzsihád) – üstökösszerű felemelkedésének fő motorja lett. Juszuf kihasználta, 
hogy a térség lakói negligálva érzik magukat a központi kormányzat részéről, és a nigériai 
„ragadozó államban” elsősorban ellenfelet és veszélyt, semmint támogatót látnak. Az imám 
a Szokotói Kalifátus erősen idealizált példája alapján igyekezett átszervezni a társadalmat 
és a közigazgatást egy, az iszlám és a saría alapjain álló politikai berendezkedésre. Juszuf 
azt állította, hogy a nyugati értékek, mint a demokrácia, a kereszténység, a tudomány, 
illetve a nyugati állammodell felelősek Nigéria minden problémájáért, beleértve a korrup-
ciót, a nepotizmust, a rossz kormányzást és az etnikai feszültségeket. Fontos ugyanakkor, 
hogy – hasonlóan a szomáliai Iszlám Bíróságokhoz – Juszuf a változást kezdetben békés 
politikai átmenet formájában képzelte el.31

Akárcsak Afrika szarván, az erőszak eszkalációját itt is elősegítették a szervezeten 
belüli és kívüli faktorok. A Boko Haram radikális szárnya Abubakar Sekau vezetésével 
a fegyveres küzdelmet támogatta, és már 2003-ban  végrehajtottak kisebb támadásokat rend-
őrségi bázisok és kormányzati épületek ellen. Ezzel párhuzamosan a kormányzat és a nigé-
riai biztonsági szervek is egyre nagyobb nyomást fejtettek ki a csoportra, ami hosszú távon 
kontraproduktívnak bizonyult. Mindez a mindmáig nem kellően tisztázott 2009-es  bizton-
sági műveletekben csúcsosodott ki, amelyet kormányzati források szerint a Boko Haram 
újabb erőszakos akciói váltottak ki, míg mások szerint semmi sem történt, csak a biztonsági 
szervek szerették volna „tisztára gyalulni” a játékteret és megszabadulni az egyre nagyobb 
társadalmi támogatottságú szervezettől. A fellépésben állítólag az is szerepet játszott, hogy 
egyes nigériai politikusok, mint a Borno állam kormányzói székére pályázó Ali Modu Sheriff 
– kihasználva Juszuf támogatottságát – kampányuk során együttműködtek az imámmal, aki 
hatalomra kerülésük után benyújtotta a be nem tartott ígéretekért a számlát. Emiatt Seriff 
szeretett volna megszabadulni a kellemetlen partnertől.32 Akárhogy is, Juszufot tisztázat-
lan körülmények között kivégezték, az összecsapásokban-tisztogatásokban pedig legalább 
700-800 további Boko Haram-tag vesztette életét.33

Ahogy a 2006-os  etióp beavatkozás hozzájárult az as-Sabáb felemelkedéséhez, úgy 
a Boko Haram radikalizációjában is fontos szerepet játszottak a nigériai kormányerők. 
A 2009-es  tisztogatás három ponton is közrejátszott a Boko Haram gyors radikalizálódá-
sában. Egyrészt likvidálta a szervezet karizmatikus és mérsékelt vezetőjét, aki útját állta 

30 Comolli 2015, 104–105.
31 ICG 2014, 2–10.
32 ICG 2014, 11.
33 Comolli 2015, 53–58.
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a radikálisok hatalomátvételének és Abubakar Sekaunak; másrészt meggyőzte az ingadozó-
kat, hogy valóban az erőszak az egyetlen út a változás felé; végül, de nem utolsósorban egy 
mártírt is adott a szervezetnek. Ahogy az as-Sabáb Afrika szarván a szomáli függetlenségi 
küzdelem és nacionalizmus fontos letéteményese lett, úgy vált a Boko Haram Nigériában 
az elnyomónak és korruptnak tartott kormányzattal szembeni küzdelem zászlóshajójává.

A külföldi dzsihádista kapcsolatoknak köszönhetően a szervezet hihetetlenül gyors 
tempóban építette fel háborúját. A 2009-es  tisztogatás után 2010 nyarától már nagyarányú 
támadások végrehajtására volt képes, 2011-re  pedig a fővárost, Abuját is elérték a merény-
letek. Ez a műveleti tempó elképzelhetetlen lett volna a külső módszertani és technológiai 
támogatás nélkül. Ezt részben az as-Sabáb jelentette, részben a GSPC/AQMI, illetve annak 
különféle csoportjai. Egyes információk szerint az észak-afrikai szalafiták már 2004-ben  
megkeresték Juszufot, hogy harcosokat toborozzanak mozgalmába, és ki is képezzék azokat 
Mauritániában.34 Sőt Muhammad Ali, egy Borno állambeli imám, aki Szudánban tanult, 
már az 1990-es  években találkozott az akkor Kartúmban tartózkodó Oszáma bin Ládennel, 
aki pénzzel és tanácsokkal látta el a nigériai szervezetépítéshez. Ennek egy része – a feladó 
ismerete nélkül – a Boko Haramhoz került.35 Ennél fontosabb, hogy Ali résztvevője, sőt 
egyesek szerint felbujtója volt a Shekau vezette 2003–2004-es  első, a Boko Haram radiká-
lis szárnyához köthető kanammai felkelésnek.36 Egyes tagok pedig saját bevallásuk szerint 
a 2009-es  nagy menekülés során Afganisztánba is eljutottak, ahol a központi al-Káida háló-
zatától tanultak bombakészítést.37 Az afganisztáni közép-ázsiai kapcsolatokat más források 
is megerősítik.38 A 2012–2013-as  mali felkelés után pedig százas nagyságrendben érkeztek 
nigériai és más fekete-afrikai harcosok a sivatagi területre.39

A források – amelyek gyakran támaszkodnak interjúkra – sok esetben nehezen ellen-
őrizhetők és bizonytalanok mind Comolli, mind a Crisis Group esetében. Ugyanakkor el-
képzelhetetlen, hogy a Boko Haram két év alatt külső segítség nélkül képes lett volna ilyen 
magas szintű és mennyiségű taktikai fejlődésre.

Nigéria tálibjai kapcsán azonban azok a problémák is megmutatkoztak, amelyeket 
az as-Sabáb sikeresen tudott kezelni. A szomáli szélsőségesek felismerték, hogy a társadalom 
támogatása nélkül nem lesznek képesek fenntartani mozgalmukat, és igyekeztek kiaknázni 
a különféle dinamikák, törésvonalak jelentette lehetőségeket. Ezzel szemben – és ez nagy-
ban köszönhető Sekau vezetési stílusának – a Boko Haram a nyers erőszak útját választotta: 
totális háborút hirdetett minden elhajlás ellen. Így bár 2015 elejére a szervezet Belgiumnyi 
területet vont az ellenőrzése alá,40 nem tudott olyan árnyékkormányzatot kiépíteni, mint 
az as-Sabáb Afrika szarván. Brutalitásával és válogatás nélküli gyilkosságaival pedig a kez-
detben kiváró lakosság zömét is elidegenítette magától.

A kontinensen felbukkanó dzsihádista csoportok számára ez lett a vízválasztó. Meg-
felelő közigazgatási ismeret nélkül ugyanis a források begyűjtése, szétosztása, ellenőrzése, 

34 Comolli 2015, 100.
35 ICG 2014, 23.
36 ICG 2014, 22.
37 ICG 2014, 24.
38 Comolli 2015, 51.; BBC 2009.
39 Comolli 2015, 101–102.
40 Blair 2015.
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illetve a lakosság megnyerése, támogatásának megtartása komoly kihívásokba ütközik. 
Márpedig eddig erre az as-Sabábon kívül tartósan egyik csoport sem volt képes.

Az elmúlt évek fejlődési trendjei az egyes szervezetek vonatkozásában: 
az as-Sabáb és más kelet-afrikai csoportok

2011–2012 során a szomáliai szervezet komoly katonai vereségeket szenvedett el. A vele 
szemben álló szomáli politikai és katonai erők megosztottságát, illetve az AMISOM túl-
terjeszkedését és csökkenő műveleti tempóját kiaknázva azonban az as-Sabáb gyorsan 
rendezte sorait, és 2013 nyarától már ismét offenzívába ment át. A szervezet a visszafoglal-
hatatlan nagyvárosokban tökélyre fejlesztette terrorisztikus hadviselését, vidéken pedig új 
alapokra helyezett gerillaháborúba kezdett, amelynek fő célja a hosszúra nyúlt utánpótlási 
vonalak támadása és az AMISOM által felszabadított területek lakosságának kiéheztetése 
volt. Így a radikálisok a propaganda területén is komoly sikereket értek el, demonstrálva, 
hogy az uralmuk alatt szigorú fegyelemben, de stabil körülmények közt élő lakosság az új 
rendszerben éhezik. A 2014-ben  indított AMISOM-SNA (Szomáli Nemzeti Hadsereg) ka-
tonai offenzívák ugyan több tucat várost szabadítottak fel, de a vidéki területek továbbra is 
az as-Sabáb ellenőrzése alatt maradtak, a nagyobb településeket pedig a szervezet titkos-
szolgálata, az Amníját tartotta rettegésben.41

Bár a cikkek zöme folyamatosan a szervezet gyengüléséről beszél,42 az elmúlt há-
rom évben a csoport műveleti képességeinek zömét megőrizte, sőt fejlesztette: 2015 nyara 
és 2017 januárja között négy, egy-egy századnyi haderővel védett AMISOM-bázist rohantak 
le és semmisítettek meg (Légó, Dzsanála, Al-Adda, Kulbiju),43 folytatták terrortámadásaikat, 
és a regionális építkezés lendülete sem tört meg.

Az as-Sabáb belső bomlási folyamata sem következett be. Bár vannak jelei annak, 
hogy a területi veszteségek miatt bevételeik csökkentek,44 a szervezet más forrásokból 
pótolta kieső bevételeit, a csökkenő lakossági szimpátiát pedig azzal ellensúlyozta, hogy 
egyre jobban támaszkodott a klánokra.45 A 2014 szeptemberében, Abu Zubejr Godáne ha-
lála után felálló új vezetés pedig a várakozásokkal ellentétben vasmarokkal tartotta egyben 
a szervezetet. Az AMISOM, az SNA és az amerikai légicsapások hiába likvidálták a szer-
vezet felső- és középvezetőinek tucatjait az elmúlt években, ez alig volt hatással a műveleti 
képességekre: egy-két hónapos hiátus után a szervezet még pusztítóbb akciókkal jelentkezett.

Afrika szarván egyelőre az Iszlám Állam megjelenése sem hozott érdemi változást. 
Az al-Káida felé elkötelezett as-Sabábból csak egy kisebb csoport vált ki 2015 októberében 
Sejk Abdulkadir Mumin vezetésével. Az as-Sabáb Tanácsa azonnal kivégzéssel fenyegetett 
meg mindenkit, aki a szervezethez csatlakozik, és az Amníját segítségével megakadályozta 
a nagyobb szakadást. Az elmúlt másfél évben Mumin csoportja a szomáliai belháború mar-
ginális szereplője maradt, és nem volt képes országos terjeszkedésre.46

41 Minderről lásd: Marsai 2015a; Marsai 2015b.
42 Barnes–Yusuf 2016.
43 Burke 2017.
44 AP 2017.
45 Gridneff 2017.
46 Yusuf–Khalif 2016.



277Radikális iszlamista csoportok az afrikai kontinensen

Így összességében megállapíthatjuk, hogy bár 2009-cel összehasonlítva az as-Sabáb 
már messze nem jelent közvetlen létfenyegetést a Szomáli Szövetségi Kormány számára, 
továbbra is a szervezet maradt a szomáliai politikai aréna talán legegységesebb és legadap-
tívabb szereplője.47

Bár kétségkívül az as-Sabáb a kelet-afrikai térség legerősebb dzsihádista szervezete, 
az elmúlt években más csoportok is megjelentek a porondon. Amint láttuk, az Iszlám Állam 
megalakította fiókszervezetét Szomáliában, és más országokban is felbukkant: Kenyából 
Tanzániából, Ruandából is érkeznek hírek szimpatizánsok felbukkanásáról és letartóz-
tatásokról. Ezek a próbálkozások eleddig gyerekcipőben járnak, és nem értek el érdemi 
műveleti képességeket.48 Hosszú távon azonban nehéz megbecsülni a fejlődés menetét 
és a potenciális fenyegetés mértékét. Annál is inkább, mert a térségben zajló társadalmi 
folyamatok, a növekvő szociális szakadék és az ebből származó feszültségek, a globalizáció 
veszteseinek frusztrációi kiváló táptalajul szolgálnak a radikalizáció és a toborzás számára. 
Ez jól tetten érhető Kenya esetében, ahonnan a fiatalok százával – ha nem ezrével – csat-
lakoznak az as-Sabábhoz.49 Ráadásul bár Nairobi mindig a szomáliai szervezetre mutogat 
a kenyai terrortámadások kapcsán, a valóság az, hogy ezek jelentős részét már kenyai 
területen, kenyai állampolgárok szervezik meg: a dzsihádisták jól működő hálózatokkal 
rendelkeznek az országban, és nincs szükségük az anyaszervezet támogatására. Ezt mu-
tatja, hogy 2014-ben  al-Hidzsra néven önálló csoportot is alakítottak.50 Kenya így 2011 óta 
számottevően előrelépett a terrorizmus által sújtott országok rangsorán, különösen a 2013-as  
Westgate bevásárlóközpont elleni akció, illetve a 2015-ös  garissai egyetemi kampusz elleni 
támadás tükrében, amelyekben összesen több mint 200 ember vesztette életét. Az amerikai, 
brit és izraeli hírszerzési támogatások azonban az elmúlt másfél évben éreztették hatásukat, 
és az as-Sabáb nem volt képes hasonló méretű akció végrehajtására.51

Etiópia és Dzsibuti egyelőre sikeresebben szabott gátat a dzsihádisták térnyerésének. 
A két országban csak egy sikeres támadásra, illetve egy merényletkísérletre került sor 
2011 óta. Szakértők mégis arra figyelmeztetnek, hogy a szervezetépítés ezen országokban 
is – különösen Etiópiában – már megkezdődött.52

A Boko Haram a 2014-es  zenit és a Többnemzeti Egyesített Műveleti 
Haderő offenzívái után

Mint már korábban említettük, a Boko Haram 2014-ben  érte el hatalma csúcspontját: kato-
nailag egy nagyjából Belgium nagyságú területet tartott ellenőrzése alatt Nigéria északkeleti 
részén. Ezzel együtt a konfliktusban 2011-től  mintegy 47 700 ember halt meg, és 1,9 millió 
embernek kellett elhagynia otthonát.53 A Boko Haram kegyetlenkedéseivel és az Iszlám Ál-
lamnak tett hűségesküjével sikeresen felhívta magára a nemzetközi közvélemény figyelmét is.

47 Interjúk különféle diplomatákkal és elemzőkkel, Nairobi, 2017. január–február.
48 AP 2017; Gaffey 2016.
49 BBC 2015a.
50 Nzes 2014.
51 Richardson 2016.
52 Interjú az Africa ISS-elemzőjével, Addisz-Abeba, 2016. február.
53 Council of Foreign Relations 2017.
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2014. április 14. és 15. közötti éjszaka a Nigéria északkeleti részén fekvő Borno tarto-
mányban található Chibok város állami középiskolájából a Boko Haram elrabolt 276 iskolás 
lányt. A szervezet fegyveresei megtámadták az intézményt, a lányokat teherautókkal a Sambisa 
erdőbe szállították, ahol kényszerrel férjez adták vagy szexrabszolgaként használták őket. 
Elrablásuk ténye és körülményei felkeltették a nemzetközi média figyelmét is, így a külön-
féle szereplők próbáltak nemzetközi erőfeszítéseket tenni a kiszabadításukra. Az Egyesült 
Királyság felajánlotta, hogy egy mentőakció keretében katonai segítséget nyújt az elrabolt 
lányok kiszabadítására, de ezt Nigéria visszautasította, mondván, ez Nigéria belügye.54 
Közben különböző nemzetközi kampányok is indultak a kiszabadításukra.55 Az elrabolt 
lányok egy része végül időről időre különböző alkuk, tárgyalások vagy éppen katonai mű-
veletek útján kiszabadult, de közel 200-an még mindig a Boko Haram fogságában vannak.

2015. január 3. és 7. között a Boko Haram ismét a nemzetközi hírekbe került, amikor 
az északkeleti Borno tartományban fekvő Baga településen található Többnemzeti Egyesí-
tett Műveleti Erő (Multinational Joint Task Force, MNJTF)56 támaszpontját megtámadták 
a szervezet fegyveresei. A támaszponton csak nigériai katonák állomásoztak az akció ide-
jén. Miután a Boko Haram elfoglalta a bázist, a környező 16 településről összegyűjtötték 
az embereket, és jelentős részüket lemészárolták, a házakat pedig felgyújtották. Az áldozatok 
számáról csak becslések vannak. A Human Rights Watch, a nemzetközi emberi jogi meg-
figyelő szervezet szerint a halálos áldozatok száma meghaladhatta a 2000 főt.57 A történtek 
jól példázzák egyrészt a Boko Haram katonai képességét, másrészt pedig az iszlám tanainak 
kiforgatását, hiszen az áldozatok szintén muszlimok voltak.

A fentiek mellett a Boko Haram talán legnagyobb nemzetközi médiavisszhangot kiváltó 
lépése az volt, amikor 2015. március 7-én  egy videóüzenetben hűséget fogadott az Iszlám 
Államnak.58 Ez az eskütétel azonban inkább volt egyfajta PR-fogás, mint valódi műveleti 
szintű együttműködés. Földrajzilag a két szervezet területe nagyon messze esik egymástól, 
inkább csak egyfajta ideológiai kapcsolat érhető tetten köztük. Ugyanakkor az Iszlám Ál-
lamnak tett eskütétel és a fentebb felsorolt jelentősebb események hosszabb távon kontra-
produktívan hatnak a Boko Haramra, ugyanis így a szervezet a nagyobb külső figyelemnek 
köszönhetően felkerült a különféle államok és nemzetközi szervezetek céltáblájára is.

A fentebbi események vizsgálata során felmerülhet a kérdés, hogy hogyan válhatott 
a Boko Haram ilyen jelentős regionális tényezővé. Ennek a kérdésnek a vizsgálata azért fon-
tos, mert sok összetett tényező teszi ütőképessé a szervezetet, és sok esetben megfigyelhetők 
hasonlóságok más iszlamista radikális szervezetekkel.

A Boko Haram harcosainak legjelentősebb részét a kanuri népcsoportból származók 
teszik ki. A hagyományosan büszke kanurik az erős Kanem Birodalom leszármazottjainak 
tekintik magukat, amely a 16. és 17. században egész Közép-Afrikát uralta, hatalmának 
csak a brit gyarmatosítás vetett véget.59 A Boko Haram vezetője, Abubakar Shekau is ehhez 
a népcsoporthoz tartozik. Ebből is látható hogy a vallás mellett az etnicitás is fontos szere-

54 McQue 2017.
55 BBC 2017.
56 Global Securty 2017.
57 Segun 2015.
58 BBC 2015d.
59 Sahel Standard 2016.



279Radikális iszlamista csoportok az afrikai kontinensen

pet játszik a csoport működésében. Mindehhez hozzájárul az is, hogy a kanurik a nigériai 
vezetésben és politikai életben is alulreprezentáltak.

Az etnikai szál és a vallás mellett az állami bevételek igazságtalan újraosztása, a kor-
rupció és mélyszegénység szintén a Boko Haram malmára hatják a vizet.

A Boko Haram az utánpótlást mind emberben, mind ellátásában sokszor erőszakkal, 
zsarolással kényszeríti ki az uralma alatt álló területeken. Pénzügyi forrásainak egy részét 
a gazdagabbaktól szedett védelmi pénzzel, illetve emberrablásokkal biztosítja. Egy francia 
családot, amelynek tagjait Észak-Kamerunban raboltak el és tartottak túszul, 2013 február-
jában 3 millió dollár váltságdíjért engedtek szabadon.60 Ebből is látszik, hogy mennyi re 
jelentős bevételi forrás a különböző militáns-, felkelő- és terrorszervezetek számára a nyu-
gati állampolgárok elrablása. Ezekből a bevételekből finanszírozza a csoport az illegális 
fegyverkereskedők közvetítésével, alapvetően a polgárháborús Líbiából, Kaddáfi egykori 
fegyverraktáraiból ellopott és hozzá jutó fegyvereket.61

A 2015. márciusi választásokon a keresztény vallású Goodluck Jonathan hivatalban 
lévő elnököt a muszlim Muhammadu Buhari egykori katonai vezető – és diktátor – váltotta 
az elnöki székben. Buhari az elnökválasztási kampányban megígérte, hogy hatalomra ke-
rülése esetén felszámolja a Boko Haramot, és stabilizálja az északkeleti régiót.62 Emellett 
harcot hirdetett a mindent behálózó korrupció ellen.

Az új elnöknek, hogy be tudja tartani ígéretét, összetett problémát kellett megoldania. 
Nigériát az utóbbi időben jelentősen sújtja az alacsony olajár, amely az egész gazdaságot 
érinti, lévén, hogy ez az ország domináns exportcikke és a központi költségvetés fő bevételi 
forrása. Nigériának szembe kell nézni a hatalmas, mindent átszövő korrupcióval. Amellett, 
hogy az olajárak alacsonyan vannak, a korrupció miatt a csökkenő bevételek elosztása is 
roppant igazságtalan, ami feszültéségeket generál. A stagnáló gazdaság miatt jelentősen 
nő a munkanélküliség az országban. A hivatalos állami statisztika szerint ez 24%-on áll, 
leginkább a fiatalokat, a 24 év alattiakat sújtja. Körükben a hivatalos statisztika szerint 
38%-os, a Világbank becslései szerint viszont 80% körüli a munkanélküliségi ráta. Ezért 
a lakosság számottevő része komoly megélhetési gondokkal küzd, miközben azt látják, 
hogy a kivételezettek a korrupció és az állami bevételek igazságtalan elosztása miatt mesés 
vagyonokra tesznek szert.

Szintén a korrupcióra vezethető vissza, hogy Nigériában jelentős probléma a szervezett 
bűnözés. A kábítószer- és emberkereskedelem virágzik. A szervezett bűnözés, illetve a ter-
rorizmus negatívan érinti a lakosság szubjektív biztonságérzetét.63 Ezek mind hozzájárulnak 
az elégedetlenséghez és a társadalmi feszültségek növekedéséhez. Mindezt súlyosbítja, hogy 
Nigériának szembesülnie kell a vallási megosztottsággal. A Pew Research Forum 2010-es  
felmérése szerint a keresztények aránya a lakossághoz mérten 49,3%, a muszlimok aránya 
48,8% a hagyományos törzsi vallást gyakorlók és nem vallásosok 1,9%-os  adatához képest. 
Ehhez a vallási megosztottsághoz hozzátartozik még az etnikai megosztottság, a különféle 
becslések szerint 100–500 etnikai csoport él Nigériá ban, bár ebből nagyjából 10 csoport 
teszi ki a lakosság 80%-át.64

60 Chothia 2015.
61 Charbonneau 2012.
62 BBC 2015f.
63 Okwuagbala Uzochukwu 2017.
64 Makinwa 2017.
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A fentiekből érthető, hogy ezek a komplex problémák mind feszültséget és elégedet-
lenséget generálnak, így járulva hozzá a szélsőséges eszmék terjedéséhez és a militáns 
csoportok, mint a Boko Haram megerősödéséhez.

Muhammadu Buharinak ebben a helyzetben kellett volna felszámolnia a Boko Hara-
mot. Már ekkor tudni lehetett, hogy a katonai fellépés magában kevés lesz, a szervezetet 
tápláló okokat is meg kell szüntetni.

Hatalomra kerülésével a katonai műveletek azonnal új lendületet vettek. Az elnök 
első intézkedései között szerepelt, hogy a nigériai hadsereg központját áthelyeztette Borno 
állam fővárosába, Maiduguriba, a Boko Haram műveleti területének közelébe, továbbá el-
utazott Kamerunba, Nigerbe és Csádba – amely országok szintén érintettek a Boko Haram 
felkelésében –, hogy a további katonai összefogásról tárgyaljon velük.65

A nemzetközi összefogás eredményeként a Csádi-medence országai a Boko Haram elleni 
küzdelem jegyében megerősítették a Többnemzeti Egyesített Műveleti Erőt (Multinational 
Joint Task Force, MNJTF), amelynek tagjai Nigéria, Niger, Kamerun és Csád voltak. Hi-
vatalosan Benin ugyan nem része a szövetségnek, de támogatja a műveletet. A nemzetközi 
koalíciós erő már 1994 óta létezett, amikor is elsősorban a szervezett bűnözői csoportokra 
vadászott, de a 2000-es  években jórészt tetszhalott állapotban volt. A Boko Haram új len-
dületet adott az együttműködésnek, de ez inkább csak Buhari hivatala alatt realizálódott. 
Az MNJTF feladata a Boko Haram és más radikális szervezetek felszámolása, a térség 
stabilizálásának megteremtése lett. Ennek keretében az együttműködés megkísérelte ka-
tonai műveletekkel, járőrözéssel megsemmisíteni a Boko Haramot, járőrözéssel megelőzni 
a támadásait, és elvágni a logisztikai forrásait. Ennek érdekében négy katonai szektort 
hoztak létre négy katonai támaszponttal, amelyek lefedik a Boko Haram műveleti terüle-
teit. A katonai támaszpontokat a következő helyeken alakították meg: Morában (Kamerun), 
Baga-Salában (Csád), Bagában (Nigéria) és Diffában (Nigerben).66

A nemzetközi együttműködés és az amerikai hírszerzési támogatások 2016-ban  
és 2017-ben  meg is hozták a várt katonai sikereket – ha nem is olyan átütő formában, mint 
ahogy azt Abuja kommunikálta 2016 decemberében –, a nigériai kormányzat bejelentette, 
hogy a Boko Haram katonai vereséget szenvedett, és sikerült felszámolni az utolsó támasz-
pontjukat is a Sambisa erdőben. Ennek következtében a szervezet elvesztette a központját, 
harcosai szétszóródtak és különböző falvakban kerestek menedéket. 2017 márciusában 
a nigériai és kameruni erők közös műveletben megtisztították a nigériai–kameruni közös 
határkörnyéket a Boko Haramtól, és az ott lévő összes települést visszafoglalták.67 A képet 
árnyalta Tukur Yusuf Buratai altábornagy, a nigériai hadsereg főparancsnoka, amikor 2017 
júliusában arról beszélt a BBC-nek  adott interjújában, hogy bár a Boko Haram katonai ve-
reséget szenvedett, attól még nem semmisült meg.68 Ezt mutatta, hogy a katonai vereségek 
ellenére a Boko Haram folytatta a harcot. 2017-ben  szinte mindennaposak lettek az öngyilkos 
merényletek. Ezek zömét általában zsúfolt piacokon hajtották végre a civil lakosság ellen, 
illetve néhány esetben rajtaütések történtek katonai és rendőri célpontok ellen. A támadások 
kiterjedtek Csádra és Kamerunra is.69 A jellemzően öngyilkos merényletek ellen az adott 

65 Akhigbe 2017.
66 Assanvo–Abatan–Sawadogo 2016.
67 News Express 2017.
68 BBC 2017.
69 Story Maps 2017.
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államok csak nagyon nehezen tudnak védekezni. Bár a dzsihádisták jelenleg nem tartanak 
jelentős területeket az ellenőrzésük alatt, terrorakcióik destabilizálják a régiót.

A katonai győzelmek tehát nem jelentették a militáns csoport végét, hiszen a rendkívül 
barátságtalan és nehéz terepnek számító Samibisa erdőséget a kormánycsapatok nem tudták 
hosszú távon ellenőrzésük alatt tartani.70 A katonai győzelem magában csak átmeneti siker, 
ha Muhammadu Buhari nem számolja fel a többi tényezőt, ami a Boko Haram megerősödését 
és fennmaradását segíti: a korrupciót, a nepotizmust, az állampolgárok bizalmatlanságát 
az állam és biztonsági szektora felé.

A helyzetet súlyosbítja, hogy a kormánycsapatok túlkapásai és az emberi jogok fo-
lyamatos megsértése az érintett területeken a lakosságot a kormány ellen hergeli, ami jó 
táptalajt jelent a Boko Haram további toborzása számára.

A Száhel és a Szahara szervezetei

A Száhel térség és a Szahara övezete a történelem során mindig is egy nehezen uralható terü-
let volt, amit az államok alig vagy éppen sehogy sem tudtak ellenőrzésük alatt tartani. Ezek 
a területek mindig is megfelelő körülményeket biztosítottak a különböző törvényen kívüli 
csoportoknak, és a régióban mindig is léteztek különböző militáns szervezetek, csoportok.

A térségben napjainkban is különböző fegyveres csoportok működnek. Közülük talán 
a legjelentősebb az AQMI nevű szervezet, amelynek közvetlen elődje a GSPC volt. A GSPC 
először 2003-ban  került a nemzetközi média homlokterébe, amikor elraboltak 32 európai 
turistát a dél-algériai sivatagban.71 2004-ben  katonai és politikai forrásokból kiszivárogtak 
olyan hírek, hogy az al-Káida egy új Afganisztánt akar létrehozni a Maghreb térségben. 
A GSPC műveleti területe kizárólag Algéria és a Mahgreb térség maradt, azonban vezetője, 
Abdulmalik Drúkdál élénken érdeklődött az al-Káida propagandamódszerei iránt, és fel is 
vette a kapcsolatot az iraki al-Káida vezetőjével. A GSPC az al-Káidához hasonlóan elkezdte 
filmre venni akcióit, elkezdett propagandavideókat készíteni, illetve azokat az interneten 
megosztani. 2005-ben  ismét elérték a nemzetközi média ingerküszöbét, amikor megtámadtak 
egy mauritániai katonai támaszpontot. A GSPC támadását a korábbi afganisztáni veterán, 
Mukhtar Belmukhtar vezette.72

2006. szeptember 14-én  a GSPC vezetője, Abdulmalik Drúkdál hűséget fogadott az al-
Káida akkori vezetőjének, Oszáma bin Ládennek, ezt követően nevezték át a szervezetet 
AQMI-re. A két szervezet egyesülése az al-Káidának is hasznos volt propaganda- és presz-
tízsokokból, hiszen így demonstrálta, hogy megvetette a lábát a Maghreb térségben.

Bár a szervezet AQMI néven működött tovább, és az al-Káida része lett, mégsem vette 
át teljesen utóbbi célkitűzéseit a globális dzsihádról. Az AQMI az USA helyett Franciaor-
szágot tekintette fő ellenségének, de nem hajtott végre európai műveleteket, akciói kizáró-
lag a Maghreb és a Száhel térségre korlátozódtak. A helyi civil lakosságot jellemzően nem 
támadták, a fő célpontok a nyugati turisták voltak, illetve a legnagyobb bevételt a nyugati 
turisták elrablásából és az értük kért váltságdíjakból szerezték.73

70 Al-Jazeera 2016.
71 BBC 2003.
72 Derzsényi 2009.
73 Counter Extremism Project 2017a.
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A szervezet nagyon gyors terjeszkedésbe kezdett a térségben, ebből eredően egyre job-
ban kezdett széttöredezni, vezetői és tagjai elkezdtek újabb militáns csoportokat létrehozni. 
Ilyen csoport a Mukhtar Belmukhtar kiválásával létrejött al-Murabitun nevű szervezet, amely 
az AQMI-hoz hasonlóan a saría bevezetéséért és a nyugati elnyomás ellen küzd a térség-
ben. A szervezet 2013-ban  alakult, és rögtön fel is hívta magára a nemzetközi közvélemény 
és a többi szervezet figyelmét egy nagyszabású akcióval, amelyet Belmukhtar szervezett 
meg. 2013 januárjában Algériában az In Amenas olajfinomítót támadták meg és foglalták 
el a csoport fegyveresei. A túszdráma négy napig tartott, és végül az algériai különleges 
erők mentőakciója során sikerült csak kiszabadítani a túszok egy részét. A műveletben vé-
gül 29 túszejtő és 38 civil vesztette életét, míg a különleges erők nagyjából 700 algériait 
és 100 külföldit szabadítottak ki. 74

Az egyes szervezetek közti határvonalak és ellentétek azonban gyakran elmosódnak. 
2015. november 20-án  az al-Murabitun az AQMI-val közös művelet során támadta meg a Mali 
fővárosában, Bamakóban található és külföldi vendégek, diplomaták között is népszerű Ra-
disson Blu Hotelt, ahol 170 túszt ejtettek. A mali biztonsági erők francia és amerikai segít-
séggel visszafoglalták a szállodát, azonban mintegy 20 civil életét vesztette a támadásban.75

2016. január 18-án  az al-Murabitun fegyveresei megtámadták a Burkina Faso fővá-
rosában, Ouagadougouban található luxusszállodát. A Splendid Hotel a Radisson Bluhoz 
hasonlóan népszerű találkozóhelye volt a nyugati üzletembereknek és diplomatáknak. 
A terrortámadásban 29 túsz vesztette életét, és 126 embert sikerült kiszabadítani. A halot-
tak között nagyon sok volt a külföldi.76

2016. március 14-én  Elefántcsontparton a turisták körében népszerű Grand-Bassam 
tengerparti szállodáját érte támadás. Az akcióban 14 civil vesztette életét.77

A fenti támadásoknak van egy másik olvasata. Ennek értelmében azok az Iszlám Ál-
lammal történő rivalizálás keretében is értelmezendők, hiszen mindkét szervezet verseng 
a nyugat-afrikai dominanciáért. Ezen narratíva szerint a különféle, al-Káidához köthető 
csoportok a fentebbi merényletekkel próbálták bizonyítani képességeiket, illetve felhívni 
a figyelmet arra, hogy a Maghreb térség és a tág értelemben vett Száhel-övezet az ő területük.

A fenti gondolatmenetet árnyalja, hogy az al-Murabitun többször került identitászavarba. 
2015 májusában a szervezet egyik vezetője, Adnan Abu Walid Sahrawi videóüzenetében 
hűségesküt fogadott az Iszlám Állam vezetőjének. A szervezet parancsnoka, Mukhtar Bel-
mukhtar azonban ezt elutasította, és hangsúlyozta, hogy a szervezet hű marad az al-Káidához. 
Aztán a szervezet néhány vezetője újra esküt tett az Iszlám Államnak, amit az Iszlám Állam 
2016 novemberében elfogadott.78 Végül 2017 márciusában a szervezet megszűnt, mert be-
olvadt az új, közös al-Káida-csoportba, a JNIM-be (Jama’at Nasr al-Islam wal Muslimin, 
Iszlámot és Muszlimokat Támogató Csoport).79

A másik jelentős szervezet a térségben az Anszár ad-Dín nevű iszlamista tuareg 
szervezet. A milícia 2011-ben  alakult és a Mali-konfliktusban erősödött meg, majd vált 
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meghatározó szereplővé. A csoport több szállal is köthető volt az AQMI-hez, a szervezet 
vezetője, Ijád Ag Ghalí az 1990–1995 közötti tuareg lázadás vezetője volt.

Az Anszár ad-Dín célja a saría bevezetése Maliban. Célpontjaik között szerepelnek 
békefenntartók és nyugati célpontok. 2012-ben  egy Texas nagyságú területet tartott ellen-
őrzése alatt. Továbbá több nagyvárost is, Timbuktut, Kidalt, Gaót. Az általuk ellenőrzött 
területen bevezették a saríát.80

A szervezet uralmának a 2013. januárban indított francia műveletek vetettek véget. 
A területi veszteség és a katonai vereség után a szervezet taktikát váltott, és rajtaütéseket, 
pokolgépes merényletet hajt végre. 2017. márciusban a Mukhtar Belmukhtar vezette al-
Murabitunnal együtt beolvadt az al-Káida égisze alatt működő új szervezetbe, a JNIM-be.81

A Mali-konfliktus egy másik jelentős szervezete az MLF (Macina Liberation Front –   
Macina Felszabadítási Front). A iszlamista csoport 2015 év elején jött létre a Mali-konfliktus 
zűrzavarában a korábbi Fulani Önvédelmi Mozgalomból. A csoport tagjai mind a fulani 
etnikumhoz tartoznak. A szervezet műveleti területe Mali középső és északi régiói.82 Szo-
ros szövetségben állnak az Anszár ad-Dín csoporttal és az AQIM-mel, közösek a céljaik. 
A legfőbb különbség az ideológiájukban, hogy az MLF magát a 19. századi Fulani Biro-
dalomnak, a macinai birodalom utódjának tekinti. Támadásaik célpontjai között szerepel-
nek politikusok, állami intézmények, rendőri és katonai célpontok egyaránt.83 2017-ben  
ez a szervezet is beolvadt a JNIM-be.

Mint a fentiekből is látható, a négy nagy al-Káida-szervezet (Anszár ad-Dín, al-Káida 
az Iszlám Maghrebben, az al-Murabitun és a Macina Felszabadítási Front) 2017. márciusban 
egyesültek, így létrejött a JNIM (Jama’at Nasr al-Islam wal Muslimin), azaz az Iszlámot 
és Muszlimokat Támogató Csoport. Az új szervezet jelentős mértékben veszélyezteti nem-
csak Mali, de az egész térség stabilitását.84

A bemutatott szervezeteket megvizsgálva megállapítható, hogy az egybeolvadásuk 
logikus, hiszen sokkal több a hasonlóság közöttük, mint amiben eltérnek egymástól. 
Mind a négy szervezet az iszlám jogrend, a saría bevezetéséért küzd. A műveleti területük 
a Maghreb térségre és Száhel-övezetre korlátozódik, nem képesek és nem is akarnak Euró-
pában vagy a föld más pontján terrortámadást végrehajtani. Kizárólag a saját térségükkel 
vannak elfoglalva. Ellenségeik, célpontjaik és taktikájuk hasonló. Vallásilag és ideológiai-
lag is megegyeznek.

Mind a négy szervezetnél megfigyelhető, hogy valamilyen szinten élvezik a lakosság 
támogatását, hiszen jelentős területeket tudnak az ellenőrzésük alatt tartani. Látható, hogy 
a történelmi sérelmek napjainkig jelentős szerepet játszanak a történések alakulásában. Leg-
inkább Maliban, Mauritániában, de a többi országban is a szegénység, a létbizonytalanság, 
a vallás kiforgatása, valamint az erős állam hiánya mind jó alapot ad ezeknek a militáns 
szervezeteknek.

A négy szervezet példája jól mutatja, hogy önmagában a katonai beavatkozás nem elég 
ahhoz, hogy a szervezeteket megsemmisítse. Amint a katonai műveletek sikert hoznak, 
és a militáns szervezetek elveszítik a területeiket, taktikát váltanak, és terrortámadásokkal 
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folytatják a harcot. Ráadásul amíg a csoportok számíthatnak a helyi lakosság egy részének 
támogatására, mindig megtalálják a kellő forrást és rejtekhelyet a túléléshez.

A líbiai Iszlám Állam

2016 nyarán arról szóltak a nemzetközi hírek, hogy a líbiai kormánycsapatok hamarosan 
visszafoglalják az Iszlám Állam líbiai erősségét, Szirtet.85 Felmerülhet a kérdés, hogy ho-
gyan kerül az Iszlám Állam Líbiába.

A 2011-ben  kitört líbiai polgárháború, Muammár Kaddáfi halála, majd a 2014 óta 
tartó második konfliktus felszínre hozta azokat a szélsőséges ideológiákat, valamint teret 
engedett azoknak az iszlamista csoportoknak, amelyeket Kaddáfi uralma idején kemény 
eszközökkel elnyomott. A jelenlegi polgárháborús helyzet, valamint Líbia bukott állammá 
válása kiváló táptalajt jelentett az Iszlám Állam egyes csoportjai számára, hogy megvessék 
a lábukat Észak-Afrikában.

A polgárháború mellett fontos tényező a Líbiára jellemző rendkívül sokszínű törzsi 
megosztottság és ez ebből eredő ellentétek. Az országban körülbelül mintegy 140 törzset 
különíthetünk el egymástól,86 így a konfliktusnak nemcsak politikai, gazdasági, de etnikai 
színezete is van. A berberek magukat tekintik őslakosnak, és szerintük az arabok a be-
tolakodók. Ráadásul már Kaddáfi idején is tetten érhető volt egy kelet–nyugati történelmi 
és kulturális megosztottság, hiszen a terület nyugati része kulturálisan inkább a Maghreb 
térséghez (Tunézia, Algéria, Marokkó) tartozik, míg a keleti része inkább a Mashrek tér-
séghez (Egyiptom, Libanon stb.).87

Fontos azonban tisztázni, hogy a líbiai Iszlám Állam nem teljesen azonos a Szíriában 
és Irakban működő Iszlám Állammal. Az al-Káidához hasonlóan ebben az esetben is inkább 
egyfajta franchise-ként lehet a szervezetre tekinteni.

Ugyan a térségben korábban is voltak radikális iszlamista szervezetek, mint az LIFG 
(Libyan Islamic Fighting Group – Líbiai Iszlám Harci Csoport), amelynek utolsó nagyobb 
támadása a 2003-as  casablancai terrortámadás volt, ahol 45-en vesztették életüket és leg-
alább 100-an megsérültek.88 Ezek a szervezetek nem jutottak térhez az erős állami kontroll 
miatt, és az LIFG leginkább Kaddáfi ellen folytatott alacsony intenzitású gerillaháborút. 
Ez a helyzet változott meg a 2011-es  líbiai polgárháború kitörésével és az azt követő káosszal.

A polgárháború és a hatalmi vákuum miatt folyamatosan jöttek létre a különböző 
fegyveres csoportok, milíciák. Ebben az időszakban alakult meg két csoportból, a bengázi 
Anszár as-Saríából és a dernai Anszár as-Saríából a Líbiai Anszár as-Saría (ASL). A szer-
vezet célja a saría bevezetése volt Líbiában. Az ASL kezdetben Bengáziban és Dernában is 
együttműködött az Iszlám Állammal, ám a kapcsolatok hamar megromlottak.89 Az Anszár 
as-Saría fénykora 2012 és 2014 közé esett, ezután jelentősen vesztett pozícióiból. 2017-ben  
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bejelentették, hogy feloszlatják magukat, miután súlyos veszteségeket szenvedtek a konfliktus 
során. Harcosaik egy része a Líbiai Iszlám Államhoz vagy más milíciákhoz csatlakozott.90

A Földközi-tenger partján fekvő Derna mindig is fontos bázisa volt a radikális iszlamis-
ta ideológiának. Egy amerikai diplomáciai jelentés szerint líbiaiak már az 1980-as  években 
nagy számban utaztak el a városból harcolni Afganisztánba, Libanonba és Ciszjordániába. 
Visszatérésük után pedig ők adták az alapját az 1995-től  megalakult LIFG-nek.91

Azonban Dernából nemcsak az 1980-as, 1990-es  években utaztak el dzsihádisták 
a különféle csataterekre, hanem a 2006-os  iraki konfliktusban, valamint a 2011 utáni szíriai 
és iraki harcokban is sokan részt vettek innen az Iszlám Állam oldalán. Pontos számok nem 
ismertek, de például az olaszországi székhelyű Nemzetközi Tanulmányok Intézete által ké-
szített elemzés szerint a lakosság arányához viszonyítva a líbiaiak aránya volt a legnagyobb 
az Iszlám Állam soraiban, és több mint felük Dernából származott.92

2014-ben  aztán egyre többen döntöttek úgy, hogy szülőföldjükön kamatoztatják 
a megszerzett tapasztalatokat. Létrehozták saját szervezetüket, a KBL-t (Katibat Al-Battar 
Al-Libi vagy más néven Battar Brigád). A csoport ütőképességének alapját az adja, hogy 
tagjai jelentős harci tapasztalatokra tettek szert Afganisztánban, Irakban és Szíriában.93 
Visszatérésüket követően az ASL kettészakadása után – a csoport egy része az Iszlám Ál-
lamhoz csatlakozott – megszilárdították hatalmukat Dernában, majd később Szirtben.94

A polgárháború okozta káoszt kihasználva egyre jelentősebb területekre tettek szert. 
Elfoglalták a Bin-Dzsavád nevű kikötővárost, amely körülbelül 100 km-re  fekszik Szirttől. 
Miután elfoglalták Bin-Dzsavádot, onnan megtámadták a térség két nagy olajterminálját, 
de nem sikerült azokat elfoglalniuk. Ez a művelet jól mutatta, hogy az anyaszervezethez 
hasonlóan a csoport megpróbált szert tenni a kőolajkészletekre, hogy általuk bevételekhez 
jusson.95

Az Iszlám Állam Líbiában is folytatta az Irakban és Szíriában már ismert műveleteit 
a civil lakosság ellen. 2015 januárjában megtámadták a Tripoliban található Corinthia Ho-
telt. A támadásban 9 ember vesztette életét, közülük 5 külföldi. A támadók először egy 
gépkocsiba rejtett pokolgépet robbantottak fel a szálloda parkolójában, majd fegyverrel be-
törtek a hotelbe, és válogatás nélkül elkezdtek lövöldözni az ott-tartózkodókra. Az akcióban 
mindegyik támadót megölték. A támadást az Iszlám Állam líbiai szárnya vállalta magára.96

A területek ellenőrzésén túl azonban az a videó sokkolta leginkább a nemzetközi köz-
véleményt, amelyen a szervezet tagjai 21 egyiptomi kopt keresztényt fejeznek le.97 A videó 
közzététele után az egyiptomi légierő is bombázta az Iszlám Állam dernai állásait, és ígéretet 
tett az ellene küzdő csoportok hathatósabb támogatására.98

A különféle csoportok közti dernai együttműködés nem tartott sokáig. 2015 júliu-
sában a városban kirobbant a konfliktus az Iszlám Állam és a korábbi LIFG-hez tartozó 

90 Al-Jazeera 2017.
91 Stevens 2008.
92 Varvelli 2016.
93 Colquhoun 2016.
94 Varvelli 2016.
95 Kitekintő 2016.
96 BBC 2015c.
97 BBC 2015b.
98 Reuters 2015.



286 Afrika a globalizált világban

 harcosokat tömörítő, al-Káidához hű iszlamista szervezet, az MSC (Shura Council of Mu-
jahideen in Derna – Dernai Harcosok Tanácsa) között. Az egy hónapig tartó harcokban 
az MSC teljesen kiszorította a líbiai Iszlám Állam erőit a városból.99 A harcok még ugyan 
hetekig elhúzódtak, de a vereség hatására az Iszlám Állam harcosai áttették központjukat 
a korábban már elfoglalt Szirtbe.

Szirt visszafoglalására a líbiai Iszlám Államtól egy 6 hónapig tartó, nagy veszteségek-
kel járó művelet keretében került sor. Az offenzíva 2016 májusában indult meg a zömében 
miszrátai milíciákat tömörítő, a Tripoliban székelő központi kormányzathoz hű koalíció 
keretében. Az úgynevezett Búnjan al-Marszúsz-műveletet több más milícia, illetve az ame-
rikai hadsereg különleges erői, hírszerző csapatai és légiereje, valamint az Egyesült Király-
ság különleges erői is támogatták. A harcok így is 2016 decemberéig húzódtak. A művelet 
elején az amerikai információk mintegy 6000 dzsihádistával számoltak, decemberben 
azonban, a művelet befejeztével bebizonyosodott, hogy csak körülbelül 3000-en védték 
a várost, a harcosok egy része még Szirt körbezárása előtt elmenekült.

A műveletet nehezítette, hogy a harcok utcáról utcára, házról házra zajlottak. A küzde-
lem súlyosságát jól mutatja, hogy a Búnjan al-Marszúsz hivatalosan is 740 halottat és több 
mint 4000 sérültet ismert el, valamint bevallásuk szerint 2500 Iszlám Állam-harcost öltek 
meg és 87-et fogtak el.100 Augusztustól decemberig az amerikai légierő mintegy 470 légi 
csapást hajtott végre a térségben. A várossal együtt a kormány újra ellenőrzése alá vonta 
a korábban a líbiai Iszlám Állam által elfoglalt 240 km-es  földközi-tengeri partszakaszt is.101 
A város eleste óriási csapás volt a líbiai Iszlám Állam számára: egyrészt ezzel elvesztette 
az utolsó jelentős bázisát, ami miatt kénytelen volt a sivatagba menekülni, másrészt Szirt-
nek jelentős szerepet szántak propagandájukban is.102

Miután a líbiai Iszlám Állam elvesztette utolsó erősségét, tagjai a sivatagba menekültek, 
taktikát váltottak, és a területi expanzió helyett a különböző terrortámadásokra helyezték 
a hangsúlyt – nem csupán Líbiában. Jól példázza ezt a 2017. május 27-én  az egyiptomi 
Minja közelében történt terrorakció, amikor az Iszlám Állam fegyveresei megtámadtak egy 
keresztényeket szállító buszt. A merényletben legalább 28-an életüket vesztették, köztük 
nők és gyerekek is.103

A szíriai és iraki konfliktusban a szövetséges erők folyamatosan számolják fel az Iszlám 
Állam által megszállt és ellenőrzésük alatt tartott területeket. A nemzetközi katonai koalíció 
katonai sikerei hatására idővel be fog következni az Iszlám Állam katonai veresége Irakban 
és Szíriában egyaránt. Hasonlóan azonban más militáns szervezetekhez, ettől még az nem 
fog teljesen megszűnni. Az elemzések szerint harcosai visszatérnek származási országukba, 
illetve új területet keresnek majd maguknak, ahol sikeresen folytathatják harcukat. Ez Líbia 
tekintetében kettős kockázatot jelent. Egyrészt jelentős számban harcolnak a Közel-Keleten 
líbiai állampolgárok, akik vissza fognak térni hazájukba. Másrészt azok az idegen harcosok, 
akik nem akarnak visszatérni hazájukba, hanem folytatni akarják a küzdelmet, jó eséllyel 
szintén Líbiába fognak utazni és harcolni.
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A fentiek alapján tehát az Iszlám Állam szíriai és iraki visszaszorulásával várhatóan 
a líbiai szárny erősödni fog. Ez az erősödés nemcsak Líbiának és a térségnek okozhat je-
lentős biztonsági kockázatot és instabilitást, hanem Európának is. Líbia közelsége, illetve 
a tömeges tengeri migráció miatt az Iszlám Állam harcosai viszonylag könnyen juthatnak 
be Európába, és terjeszthetik ki műveleteiket a Földközi-tenger északi partjára.

Összegzés

Összefoglalva a bemutatott szervezeteket, láthatjuk, hogy ezek a csoportok komoly biz-
tonsági kockázatot jelentenek azokban a térségekben, ahol működnek. Fontos azonban 
leszögezni, hogy az érintett térségeknek, országoknak meglehetősen komplex kihívásokkal 
kell szembenézniük, amelyek sokkal inkább okai, mintsem okozatai ezen szervezetek mű-
ködésének. Éppen ezért a katonai beavatkozás önmagában kevés. Mint a Boko Haram vagy 
a líbiai Iszlám Állam esetében is megmutatkozott, a szervezetek a katonai vereség után is 
újra tudtak szerveződni, és terrortámadásokkal folytatták a harcot. Annak érdekében te-
hát, hogy az érintett országok valódi megoldást találjanak a problémára, összetett és átfogó 
megközelítésre van szükség, legfőképp a kiváltó okok kezelésével kapcsolatban.

Melyek azok a fő tényezők, amelyek lehetővé teszik ezen szervezetek afrikai tér-
nyerését? Mindenekelőtt meg kell említenünk, hogy szinte kivétel nélkül gyenge vagy bu-
kott államokban működnek. Ez figyelhető meg Szomáliában, Líbiában, Maliban, de akár 
Nigéria északkeleti részén is. Amikor az állam nem képes garantálni a biztonságot és ki-
számíthatóságot, az ott élő lakosoknak szükségük van egy rendszerre, amelyben élhetnek 
és amely garantálja számukra az alapvető kereteket. Az államiság hiányában sok esetben 
ezek a radikális csoportok veszik át a központi kormányzat szerepét, szervezik meg az ott 
élők életét, tartják fenn a rendet, és nyújtanak biztonságot, amint megfigyelhető Líbiában 
vagy Szomáliában.

Ebből következik, hogy a lakosság támogatása nélkülözhetetlen ezeknek a szerveze-
teknek. Amint az a GCPS/AQMI esetében is látható volt, hogyha terrorizálják a lakosságot, 
akkor az elfordul tőlük.

Nem szabad elfelejtenünk, hogy bár Európából nézve nehéz megérteni, hogyan tá-
mogathatja a lakosság ezeket a szervezeteket, az adott helyi viszonyok között gyakran van 
rájuk társadalmi igény. Amint az as-Sabábra a lakosság a szomáli nacionalizmus és az isz-
lám védelmezőjeként tekint a külföldiek bábjaként működő központi kormányzattal szem-
ben, ugyanúgy a Boko Haram születésekor a helyi lakosság méltányolta, hogy a szervezet 
mikrohitelekkel és iskolák nyitásával könnyíti meg mindennapjait. A társadalmi igénynek 
tehát számos racionális oka lehet a mindent átszövő korrupciótól és a javak egyenlőtlen 
elosztásától kezdve a mélyszegénységen, etnikai sérelmeken át bizonyos körök politikai, 
hatalmi, pénzügyi érdekeiig, akik számára ezen csoportok működése jelentős hasznot hajt. 
Egyes információk szerint például az as-Sabáb finanszírozásából néhány tehetős szomáli 
üzletember is kiveszi a részét, mivel nem áll érdekükben a központi kormányzat megszilár-
dulása. Az ugyanis előbb-utóbb együtt járna az adók bevezetésével, ami komoly veszteséget 
jelentene számukra.104

104 Interjú az IGS egyik munkatársával, Róma, 2017. szeptember.
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Érdemes megvizsgálni Nigéria, Szomália, Líbia és a Maghreb térség etnikai összetételét. 
Egyértelműen látszik, hogy mindegyik roppant tagolt és megosztott. Nem új jelenség, hogy 
ezek az etnikumok és törzsek rivalizálnak, harcolnak egymással, és jellemzően csak erős 
államok képesek ezeket a feszültségeket kezelni. Líbia esetében Kaddáfi esetenként erő-
szakkal tartotta kordában az indulatokat, ami végül a vesztét is okozta. A halálával kialakult 
hatalmi vákuumban aztán azonnal felszínre törtek a különféle törzsi milíciák és érdekkörök 
közti feszültségek, amelyek alapjaiban ásták alá a líbiai stabilizációt.

A szélsőségesek általában nem fő okozói ezen feszültségeknek, csupán kiaknázzák 
azokat. Az elégedetlenség – függetlenül annak vallási, etnikai vagy gazdasági eredeté-
től – kiváló táptalajt nyújt a radikális vallási szervezeteknek, hiszen a világon mindenhol, 
ahol elégedetlenség van a társadalomban, a lakosság a szélsőséges ideológiák felé fordul. 
A bemutatott szervezetek esetében a szélsőséges iszlamizmus felé, amely a marginalizált 
csoportok által elutasított status quo elmozdítójaként tűnik fel, hogy aztán később meg-
mutassa igazi, brutális arcát.105

Ezek a szervezetek a harcosaikat nem csupán vallási meggyőződés szerint toborozzák, 
a vallással leginkább csak legitimálják a harcukat. A tagok sok esetben vagy kényszerből 
csatlakoznak a szervezetekhez, és erőszakkal besorozzák őket, vagy pedig mint egyetlen 
megélhetési lehetőségként választják azt, hiszen az állam nem tud róluk gondoskodni, nincs 
más lehetőség a pénzszerzésre.

Fontos leszögeznünk, hogy a bemutatott radikális szervezetek globális hírük ellenére 
leginkább regionális problémát jelentenek. Ugyanakkor a mai globalizált világban a telekom-
munikáció forradalmával a szervezetek által terjesztett ideológiák és propaganda a világ bárme-
lyik pontjára pillanatok alatt eljut. Az érintett térséghez kötődő személyek, még ha Európában 
élnek is, és soha nem jártak az adott országban, akkor is sajátjuknak tekinthetik a problémát, 
és virtuálisan is képesek csatlakozni a szervezethez, aminek következtében a lakóhelyükön is 
képesek terrortámadást elkövetni. Jó példa erre a 2017. május 22-én  a Manchester Arenában 
tartott popkoncert után történt terrortámadás, amelyet egy líbiai származású, de brit állam-
polgárságú terrorista követett el, aki a kiképzését Líbiában kapta meg.

Mint már korábban említettük, a szélsőséges szervetek elleni sikeres küzdelemhez, 
illetve a felszámolásukhoz elengedhetetlen a lakosság megnyerése. Emiatt kiemelten fon-
tos az emberi jogok tiszteletben tartása és a katonai és rendőri túlkapások megakadályo-
zása, mert ezek az esetek csak a szélsőséges iszlamista szervezetekhez lökik a lakosságot 
és tovább növelik az állammal szembeni ellenszenvet. Jól példázza ezt a szomáli lakosság 
ellenérzése az AMISOM iránt, amelynek atrocitásai elidegenítették a szomálik jelentős ré-
szét.106 Mindehhez nélkülözhetetlen egy jól működő állam, amely képzett katonai és rendőri 
erővel rendelkezik.

Ha a helyi szereplők a nemzetközi közösség támogatásával képesek megerősíteni álla-
maikat, beindítani a gazdaságot, fellépni a korrupció ellen, és különböző intézkedésekkel 
támogatni a lakosság boldogulását, hogy ne a szélsőséges vallási ideológiák felé forduljanak, 
akkor ki lehet fogni a szelet a dzsihádisták vitorlájából. Amíg azonban erre nem kerül sor, 
az alapvető okokat nem sikerül felszámolni, ezek a csoportok folytatni fogják tevékenysé-
güket, mert lesz rá igény.

105 Lásd UNDP 2017.
106 IRPI 2017.
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Alap

A mű a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 „A jó 
kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” című 
projekt keretében jelent meg.

Afrika közelebb van hozzánk, mint gondolnánk: talán 
nincs még két olyan földrész, amelyek jelene és jövője 
olyan szorosan összekapcsolódna egymással, mint a fe-
kete kontinensé és Európáé. A kötet szerzői és szerkesz-
tője a tágabb afrikanista közösséggel egyetemben ezért is 
gondolja úgy, hogy megkerülhetetlen feladatunk a föld-
rész jobb megértése és ismerete. Abban bízunk, hogy kö-
tetünk ehhez adhat majd némi segítséget.

A 12 szerző 15 tanulmánya részletes betekintést nyújt 
Afrika mindennapjaiba úgy, hogy igyekszik kitekinteni 
a következő évtizedekre is. Az egyes elemzések kapcsán 
ugyanúgy megmutatkozik a hatalmas földrész gazdagsága 
és fejlődése, mint a még mindig napirenden levő válsá-
gok és fegyveres konfliktusok. Ugyanakkor az is világos-
sá válik, hogy a 2000-es  években történő modernizációs 
és stabilizációs folyamat nem pillanatnyi felfutás volt csu-
pán, hanem a vártnál lassabb, de tartós fejlődés.
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