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1. fejezet - Politikai elméletek és
módszertanok a mai afrikai
problémák megértéséhez
Tarrósy István
Az afrikai problémák összetettsége, különösen a kontinens társadalmait átszövő történelmi örökségek, tradìciók,
modernizálódó új (nemzet)állami konstrukciók és a nemzetközi közösségből érkező globális hatások (és
elvárások) egymásra hatása okán megköveteli a multi- és interdiszciplináris kutatói szemléletet és elemzési
megfontolásokat. A társadalom- és politikatudósok körében „Afrika évétől” (1960) kezdődően több elemző
irányzat is megpróbálkozott az átalakulóban lévő (azóta is folyamatosan transzformálódó) viszonyokat
feltérképezni és értelmezni. Jelen ìrás, miután a különböző megközelìtéseket igyekszik bemutatni és egymással
ütköztetni, kiemeli Chazan et al. (1999) munkásságát, amely rámutat arra, hogy az általuk alkalmazott politikai
interakció módszertana képes e komplexitás megfelelő kezelésére, ebből kifolyólag képes az egymásra ható
folyamatok viszonylagosan pontos és helytálló értelmezésére.

1. 1. A modernista iskola
Az 1960-as években teret hódìtó modernista elemző-iskola a politikai fejlődés oldaláról indìtotta az afrikai
politikai viszonyok értelmezését. Ennek alapjául az a feltételezés szolgált, miszerint a függetlenség elnyerésével
az afrikai társadalmak olyan „modern” államokat hoznak létre, melyekben a hagyományos (ősi) értékek és
hiedelmek rendszerét a hatékonyságot célul kitűző modern épìtkezés annak újfajta racionalitásával felülìrja. A
modernista felfogás szerint a társadalom különböző szegmenseiben szinte egyformán került megfogalmazásra a
modernizáció és a modern nemzetállam megvalósìtásának a célja: az, hogy legyen képes (váljon képessé) a
függetlenségét elnyert állam a teljes stabilitás megteremtésére és fenntartására, valamint ezzel párhuzamosan
zárkózzon fel a fejlett nyugati társadalmak közösségéhez. Gazdasági szempontból ez rohamléptű iparosìtást és
folyamatos növekedést jelentett. Politikai szempontból az intézményrendszer átalakìtásáról (bővìtéséről), a
kormányzati apparátus racionalizálásáról, a hatalom koncentrálásáról és bizonyos fokú politikai részvétel
erősìtéséről volt szó. A modernista felfogás szerint – képviselői között megemlìthetjük például Samuel P.
Huntingtont, aki egy 1971-ben megjelent ìrásában 1 arra is rámutatott, hogy a modernizáció feltételezi a
kapacitások átalakìtását annak érdekében, hogy az ország képes legyen megfelelni az egyre növekvő
elvárásoknak – az államnak egyrészt az (új) közösségi identitás kiépülését szorgalmaznia és kontrollálnia kell,
másrészt a források és javak egyenlőbb elosztására kell eljárásokat megalkotnia. Az afrikai állapotokra
vonatkoztatott modernista elképzelésre hatást gyakoroltak az USA-ban az 1950-es években kidolgozott
politikatudományi elméletek, amelyek azt valószìnűsìtették, hogy a tradicionális környezet modernizációjára
fektetett hangsúly elvezethet a politikai fejlődés általánosìtható elméletének megalkotásához. Binder et al.
(1970) e fejlődés hat alapvető kihìvását fogalmazta meg, azaz azokat a krìzis-helyzeteket ìrta le társaival,
amelyekkel modernizációja során egy átalakulóban lévő állam szembe kerülhet: 1. az identitás kérdése:
különösen az etnikailag erősen heterogén afrikai társadalmakban a közös identitás megfogalmazása és
kialakìtása; 2. az új vezetők legitimitása: főként az újonnan léttrejött politikai pártok, pártformációk oldaláról
vizsgálva a legitim hatalom kiépìtését; 3. a társadalmi szerepvállalás és az egyén részvétele a döntéshozatali
folyamatokban: hogyan tágìtható és egyidejűleg, hogyan kontrollálható kellő mértékben az állampolgárok
részvétele a politikák formálásában; 4. hogyan biztosìtható az ország különböző (egymástól távol eső) területein
a hatékony kormányzati jelenlét és kommunikáció; 5. a javak elosztásának új állami politikája, valamint az
állam által vállalt feladatok (például a nemzetbiztonság rendszerének kiépìtése, vagy az általános jóléthez
szükséges gazdasági növekedés) és az állampolgárok által elvárt egyéb szolgáltatások egyensúlyának
megalkotása és fenntartása; 6. a társadalmi integráció: hogyan biztosìtható az új nemzetállami keretek között
vetélkedő érdekek és kapcsolatok koherenciája? A modernisták szerint a politika feladata az egyensúlyi
növekedés megteremtése stabil kormányzás biztosìtásával. E modell alkalmazhatósága azonban az 1960-as évek
végére, az 1970-es évek elejére egyre több kérdést vetett fel, még inkább, ahogyan azt Chazan et al. is aláhúzták,
egy olyan Afrikában, amely – felismerve kapacitásának korlátait és hiányosságait – egyre frusztráltabbá vált
amiatt, hogy nem tudta végrehajtani modernizációs elképzeléseit, és még öröksége egy részét (sok esetben
jelentős részét) is eltékozolta, vagy erőforrásait felélte.
Huntington, Samuel P.: The Change to Change: Modernization, Development and Politics. Comparative Politics. 4. évf. 3. sz. 1971. 55-79.
o.
1
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Politikai elméletek és módszertanok
a mai afrikai problémák
megértéséhez
A modernista elmélet több hiányossága is kimutatható. Többek között ki kell mondani, hogy a modernizációs
elvárások nem vettek kellőképpen tudomást arról az afrikai adottságról, amely az újonnan létrejött nemzetek
fejlődése számára kritikus kérdést jelentett: lehet-e és milyen mértékben a döntően mezőgazdasági termelésre
berendezkedett térségekben iparosìtást megvalósìtani. Az iparosìtás fokozását javasló modellek nem lehettek
relevánsak Afrika számára. De a modernista iskola azt sem vette megfelelően figyelembe, hogy a szociális
egyenlőtlenségek megoldása nem az egyének számára ajánlott pártformációkon keresztül, a politikai pártok
részvételével oldható meg, hanem a hagyományos intézmények és normák segìtségével. Teljesen
eredménytelennek bizonyult – a sajnos még évtizedekkel később is megrögzötten – alkalmazott elv: a nyugati
fejlődési modell szerinti épìtkezés és a nyugati fejlesztési módszertanok átvételének erőltetése annak
reményében, hogy azok majd megoldást kìnálnak az afrikai (teljesen más összetettségű) bajokra. A nemzetközi
pénzintézetek még az 1980-as és 1990-es években is ragaszkodtak a hasonló megközelìtésű kiigazìtási
politikáikhoz és módszereikhez 2 , amelyek sajnos a legtöbb esetben csak további problémákat generáltak az
afrikai kontextusban. Ahogyan ma is sokszor tapasztalhatjuk, Afrikával kapcsolatban nagyon könnyen abba a
hibába esnek sokan, hogy sztereotìp módon, túlzott egyszerűsìtésekkel próbálják meg leìrni a különböző
társadalmi jelenségeket, folyamatokat a kontinensen. Richard Sandbrook szerint az afrikaiak számára oly fontos
témákat, mint például a pánafrikanizmus, a négritude mozgalma, vagy a szocializmus, a nyugati világ nem
kezelte megfelelő komolysággal és súllyal, és inkább e tekintetben is „lenézte” az afrikaiakat. 3
Mindazonáltal a modernizációs modell hiányosságai és az általa számos esetben helytelenül interpretált
kérdések ellenére az afrikai politikát feltérképezni igyekvő irányzat nagyban hozzájárult a posztkoloniális
afrikai politikai rendszerek jobb megértéséhez. Olyan alapokat fektetett le, amelyek segìtségével korrektül
lehetett azonosìtani jellemző afrikai társadalmi problémákat és a függetlenné váló új nemzetek átalakulással
kapcsolatos dilemmáit. Hozzájárult továbbá ahhoz is, hogy az 1970-es évek második felére egy új elmélet
bontakozzon ki az afrikai politikai viszonyok megértésében.
Soros György

Jeff Ooi - LensaMalaysia.com

2. 2. A függőségi viszonyok elmélete
2
3

Ezek többsége SAP-k (Strukturális Alkalmazkodási Programok) néven hìresült el.
Sandbrook, Richard: The Crisis in Political Development Theory. Journal of Development Studies. 12. évf. 2. sz. 1976. 165-185. o.
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Politikai elméletek és módszertanok
a mai afrikai problémák
megértéséhez
Az elmélet kiindulópontját az a feltevés jelentette, amely kimondta, hogy az afrikai fejlődés külső – legyen az
térségi vagy nemzetközi – erőhatások függvényében értelmezhető. A teória szerint ezek az erőviszonyok szoros
összefüggésben állnak Afrika erőforrásainak és valójában a kontinens egészének folyamatos kiszipolyozásával.
A főként kapitalista érdekek mentén olyan szerkezeti változások következnek be Afrikában, amelyek tovább
növelik az afrikaiak lemaradását a globális tendenciáktól és főként az északi államok fejlettségi szintjétől. Az
afrikaiak – hasonlóan más fejlődő térségek lakóihoz – fejletlenebb gazdaságokkal és alulfejlett társadalmi
berendezkedésekkel rendelkeznek a technológiailag, iparilag, gazdaságilag fejlettebb országokhoz képest,
ezáltal ki vannak szolgáltatva a gazdagabbak érdekeinek, elképzeléseinek, és erős függőségi viszonyban vannak
velük.
A dependencia-elmélet és a vele szorosan együtt emlìthető gazdasági elmaradottság (underdevelopment) teóriája
4
, szemben a modernistákkal, nem pusztán a fejlődés folyamatára koncentrál, hanem megpróbálja a fejlődést
hátráltató vagy visszafogó tényezőket, ìgy az „elmaradottságnak” gyökereit megtalálni. Nemcsak az egyén és az
állam relációjában gondolkodik, hanem az adott állam és az államok nemzetközi közössége, többek között a
globális gazdaság képezi vizsgálódása tárgyát. Hangsúlyosan elemzi a tőke mozgását, a kereskedelmi
kapcsolatok alakulását és a termelés különböző módjait és kapcsolatrendszerét.
A függőségi viszonyok elmélete szerint Afrika általános visszamaradottsága, de még inkább gazdasági
elmaradottsága kezdettől fogva összefonódott az európai gyarmatosìtással: egyrészt annak köszönhetően vált
Afrika a világgazdaság részévé, másrészt viszont amiatt került a globális rendszer sereghajtói közé. Az elmélet
egyik sarokpontja, hogy a globális gazdaságban olyan folyamatok zajlanak, amelyek fenntartják a fejlettebb és a
fejlődőben lévő (vagy fejlődni igyekvő) államok közötti aszimmetrikus viszonyrendszert. Ebből fakadóan pedig
a lehetőségek egyenlőtlenül oszlanak meg a világgazdaság „magját” alkotó iparosodott és gazdaságilag fejlett
országok és a periférián lévő kevésbé fejlett országok között.
Wallerstein egyenest leszögezi, hogy „elméletileg sem lehetséges, hogy minden állam egyszerre [egy időben]
fejlődhessen.” 5 Meglátása szerint a globális rendszerben egy állam csak úgy tud fejlődni, hogy növekedése más
államok kontójára történik. Ha ez a vélemény a ma egyre sokrétűbben globalizált világában nem is állja meg
minden tekintetben a helyét, a dependencia-elmélet mégis egyértelművé teszi, hogy a helyi és a globális
szinteken végbemenő kapitalizálódás szükséges – sokszor és sok szereplő számára egyébként „fájdalmas” –
előfeltétele a társadalmi átalakulásoknak. 6 Az elmélet megfogalmazói szerint az afrikai politikai rendszereket
mindezek fényében szükséges szemlélni, és úgy kell értelmezni azokat, mint a globális viszonyok
visszatükröződéseit.
Az elmélet gyengeségeként hozható fel azonban, hogy a „centrum–periféria” összefüggés-rendszere, a
„kizsákmányoló és a kizsákmányolt” tipológia túlzottan leegyszerűsìti a globális világ szereplőit – amelyek
között ráadásul nem csupán államokat találunk –, és ez nem kedvez a rendszer „finomhangolásának”, azaz nem
segìti például a fejlődő országok csoportján belüli különbségek megállapìtását. Ebből kifolyólag e megközelìtés
sem tudta pontosan – sőt esetenként kifejezetten pontatlanul volt képes – leìrni az egyes fejlődő államok
bizonyos fejlett államokhoz fűződő viszonyát. Az iskola még ennél is nagyobb hiányosságként róható fel az
általa általánosan vallott pesszimista afrikai jövőkép. Nem lehet egységes Afrikáról beszélni még akkor sem, ha
országai potenciális fejlődési útjait igyekszünk fejtegetni. Afrika ugyanis annyira sokszìnűen és extrém módon
mutat különböző fejlettségi szinten lévő társadalmi berendezkedéseket, hogy helytelen következtetéseket
eredményezhet ez a megközelìtés. Annak ellenére, hogy a dependencia-elmélet és az elmaradottság-elmélet nem
tudta pontosan leìrni az afrikai politikai átalakulásokat és jelenségeket, hasznosnak bizonyult abban, hogy valós
trendekre hìvta fel a társadalomtudósok figyelmét.

3. 3. Az államközpontú iskola
Az 1970-es évek végére – elsősorban afrikai származású kutatók köreiben – erősödött meg annak a gondolatnak
a létjogosultsága, hogy az afrikai folyamatokat egyfajta afrikai nacionalista szemüvegen keresztül vizsgálják.
Olyan iskola megalapozására került sor, amely központi elemző szempontként az állam aktivitását és tetteit
jelölte ki, hangsúlyt fektetve arra, hogy a függetlenség elnyerése utáni harmadik évtized politikai és gazdasági
Az irányzatok képviselői között találjuk: Dos Santost (1973), Wallersteint (1974), Rodneyt (1974), Smithet (1979), Sault (1979).
Wallerstein, Immanuel: Dependence in an Interdependent World. African Studies Review. 17. évf. 1. sz. 1974. 7. o.
6
A dependenciaelmélet hìveként Wallerstein „világrendszer-szemléletével”, ahogyan Szentes Tamás fogalmaz, „nem osztja azt a
szélsőséges, illetve vulgáris felfogást, amely a «külső», pontosabban a világszinten ható tényezőknek kizárólagos s mindenkor eleve
meghatározó szerepet tulajdonìt, s amely a fejlődő országok elmaradottságának kimerìtő magyarázatát véli megadni a gyarmatosìtás
tényében.” Ld. Wallerstein, Immanuel: A modern világgazdasági rendszer kialakulása. A tőkés mezőgazdaság és az európai világgazdaság
eredete a XVI. században. Gondolat, Budapest 1983. 729. o
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krìzisei mennyiben és milyen formában köthetők az államhoz, az államigazgatáshoz, a nemzeti szintű
politikához. Ebben az államközpontú elemzésben az állam áll mindenfajta gazdasági és társadalmi változás
hátterében – sokszor, mint azok okozója, kiváltója –, és az új afrikai államok vezetői tehetők felelőssé a
gazdasági és politikai hanyatlás, több esetben összeomlás miatt. A modernista irányzattal és a függőségi
viszonyokat fejtegető iskolával szemben az államközpontú megközelìtés határozottan jelölte meg az
államszerkezetet és az államhoz köthető politikai feltételeket vizsgálata kulcselemeiként. Az elmélet követői 7
szerint az afrikai politikai viszonyok jellemzésében alapvető fontosságú kérdéseket vetnek fel a politikai vezetők
hatalommal való visszaélései, az állami apparátus kiépìtettsége és terjeszkedése, valamint az államnak egyrészt
az állampolgárokkal és azok csoportjaival, másrészt a nemzetközi közösséggel – a globális piaccal – folytatott
együttműködései, interakciói. Az államközpontú modellben gondolkodók az államnak nagyobb és
meghatározóbb szerepet tulajdonìtottak, mint például a modernisták, és azt fektették le alapelvként, hogy a
posztkoloniális állam autonóm szereplőként dönt saját maga sorsáról. A döntési folyamatban külön elemzést
igényel a vezetők karakterének és személyes jellemvonásainak feltárása, és az általuk kézben tartott
kliensrendszer feltérképezése. Az önkényuralmi jegyektől hemzsegő afrikai társadalmak politikai jellemzése e
megközelìtés szerint a politikát szinte teljes egészében eszközként kezeli – olyan eszközként, amellyel az
egyszemélyi autoriter rezsimek öncélúan használják fel nemzeteik javait és az állampolgároknak biztosìtandó
lehetőségeket. Az iskola meggyőződése szerint, ha Afrika fejlődése megtorpan, vagy éppen válságba kerül, az
kizárólag az új afrikai politikai elitnek és főként az államvezetőknek tulajdonìtható.
Sokan értenek egyet azzal, hogy az államközpontú iskola jelentősen hozzájárult a mai afrikai politikai viszonyok
megértéséhez azáltal, hogy ráirányìtotta a figyelmet a hatalomszerzés és – menedzselés belső világára,
összefüggéseire. Hiányosságának róható fel azonban az, hogy nem volt képes az állam és társadalom
kapcsolatrendszerének bemutatására, különösen, ami a nemzetiségek, a különböző tradicionális kultúrák
együttélését jelenti, és főképp, ami az együttélésükből fakad, mint megoldásra váró probléma. Az átalakulóban
lévő afrikai társadalmak olyan értelmezési keretet igényelnek, amely nem csak a felülről lefelé irányuló
államközpontú elemzéseket részesìtik előnyben. Ma már nem lehet csupán az állami (nemzeti) szintre korlátozni
a politika szerepét és jelentőségét Afrikában, hiszen az államnak egyre szerteágazóbb kapcsolatrendszert kell
fenntartania az informális szektorral, a kiépülőben lévő civil társadalommal, és főként a globális gazdaság
szereplőivel. Az értelmezéshez szükség van tehát egy komplexebb, a bemutatott megközelìtéseket szintetizálni
képes elméletre. Ezt – a politikai interakciókra fókuszáló módszertant – pedig Naomi Chazan és kollégái
fejlesztették ki az 1980-as évek végén.

4. 4. A politikai interakció módszertana
Az 1980-as évek elejére egyértelművé vált, hogy az afrikai társadalmi változások bonyolultsága integratìvabb
módszertant igényel a politikai afrikanisztika területén. Azonban az évtized első felében megjelenő
államközpontú megközelìtés – amely evidens módon az új államformációk felépìtését és viselkedését helyezte a
középpontba –, láthattuk, hamar korlátokba ütközött, ugyanis figyelmen kìvül hagyta az egyre szaporodó és
erősödő nem-állami szereplők jelentőségét, és az állami intézmények és az informális képződmények közötti
újszerű, addig ismeretlen kölcsönhatásokat. A kölcsönös függőségi viszonyokkal átszőtt afrikai kontinens
összetett dinamikájának nyomon követéséhez egy újfajta, de az előző iskolák nyújtotta tudásokra épìtő
szintetizáló látásmódra volt szükség. E tekintetben máig hatóan a politikai interakció módszertana tűnik a
legalkalmasabbnak arra, hogy a történelmi, társadalmi és gazdasági dimenziók közötti összefüggéseket a másik
három megközelìtéssel szemben, a ma valóságát szem előtt tartva pontosabban érthetővé és leìrhatóvá tegye. A
Naomi Chazan és kutatótársai által felépìtett módszertan azért is alkalmas többnyire a kortárs afrikai társadalmi
jelenségek és tapasztalatok elemzésére, mert a pusztán politikai vizsgálódást kiterjeszti a társadalom és a
gazdaság egyéb területeire és összefüggéseire, és a különböző diszciplìnákból indìtott integratìv elemzéssel
képes a sajátos afrikai politikai felfogások és gyakorlatok ritmusába betekintést nyújtani.
A politikai interakció módszertana tehát azt feltételezi, hogy ma az afrikai kontinensen tetten érhető politikai
dinamikák megértéséhez kulcsfontosságú az állam és a társadalom kapcsolatrendszerének vizsgálata.
Alapelemként elvárt kezelni az egyén és a kormányzat között fennálló viszonyrendszer egyéb szereplőit –
például a gazdasági vagy civil szervezeteket –, és kitüntetett figyelmet szükséges szentelni a külső hatásokat
generáló erőknek, általában a nemzetközi donorközösségnek, de főként a pénzügyi intézményeknek. E
többszereplős rendszer dinamikáját pedig egy történelmi fejlődési ìv mentén kell górcső alá venni.
A politikai interakció módszertanának alkalmazói az afrikai politikai problémák feltérképezését mindig a
szereplők és tényezők meghatározásával és jellemzésével kezdik, feltételezve, hogy e (főként a nem állami)
7

Például Clapham (1985), Evans–Reuschmeyer–Skoçpol (1985) vagy Jackson–Rosberg (1984).
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komponensek az állami kereteken túlra nyúlnak, azokon túlmutatnak. A deskriptìv megközelìtés utáni
következő lépés a különféle szereplők érdekeinek, szervezettségének és kapacitásainak vizsgálata, amely
Chazan et al. (1999) szerint „a közöttük lévő kapcsolatok alapjául szolgáló folyamatokról pontosabb képet tud
adni.”8 A struktúrák és folyamatok ismerete ezután utat nyit a hálózati rendszer által kitermelt eredmények,
’output’-ok megértéséhez – ìgy többek között közpolitikák, gazdaságot érintő döntések, külpolitikai stratégiák
válnak világosabbá. Azáltal pedig, hogy a különböző politikai interakciók kerülnek a figyelem fókuszába, a
kontinens egyes térségeire jellemző politikai változások és a velük járó gazdasági, politikai lehetőségek,
lehetséges következmények részleteiben és összefüggéseiben lesznek kimutathatók. E metódus – szemben a
többi emlìtett módszerrel – a politika változékonyságát képes megragadni, élesen láttatva az afrikai politika
sajátosságait azáltal, hogy a meglévő, számos esetben még a gyarmati időkből örökölt keretek között
tevékenykedő különböző szereplők hatalomkezelési gyakorlatát „a közöttük lévő tranzakciók sorozatán
keresztül” 9 mutatja be.

5. 5. Interdependencia és globalizáció
A politikai interakciók megfigyeléséhez – értelmezzük azokat nemzeti vagy még inkább nemzetközi szinten –
további hasznos megfontolásokkal szolgálnak az interdependencia és a globalizációs elméletek. Tanulmányunk
ezek közül a neo-realista, a neo-liberális és a poszt-kolonialista elméleteket mutatja be annak érdekében, hogy
részben a kötet ìrásaihoz, részben az afrikai politikai valóság jobb megértéséhez további kapaszkodókat
vonultasson fel.
Kenneth Jowitt hìres könyvének10 cìméből kiindulva, a mai „új világrendtelenség” olyan nemzetközi versenyt,
egyben „globális összevisszaságot” takar, amelyben „az állam más és másfajta szereplőkkel (vállalatok,
nemzetközi közvélemény, stb.) szembesül …[; olyan folyamatokat ìr le, amelyek] … az államok «dzsungeljét»
egyfajta «világtársadalommá» alakìtják át.” 11 A neo-realista vagy strukturális realista irányzat egyik
legprominensebb képviselőjének számìtó Kenneth Waltz szerint a mai globális politika továbbra is a nemzetek
politikája, nemzetek közötti nemzet-közi politika. A nemzetek tehát nem tűntek el a rendszerből, ahogyan azt
többen is előre jelezték a liberálisabb irányzatokat vallók közül, habár szerepük és mozgásterük bizonnyal
megváltozott. „A globalizáció hullámai alatt a nemzet vagy a nemzeti tér … eltorzul és esetenként szétesik.” 12
„Mindez a nemzetállamok folyamatban lévő «sorvadásának» jelenségét a nemzeti katasztrófa aurájával veszi
körül.” 13 A hálózatokkal, hálózatos együttműködésekkel és összefüggésekkel jellemezhető, szereplőit tekintve
egymástól kölcsönösen függő világtársadalomban az állam továbbra is meghatározó aktor, de túlélése érdekében
adaptálódnia kell a globális folyamatokhoz. „Mind nemzeti, mind nemzetközi szinten a kirekesztés a technikaigazdasági gépezet felgyorsulásából következik, amely mindazokat kiveti, akik nem adaptálódnak ehhez a
dinamikához.” 14 A klasszikus állami funkcióknak szükséges átalakulniuk annak érdekében, hogy e versenyben
az állam képes legyen talpon maradni. Kiss J. László szerint többek között az államok rendszerének egyik
kihìvója a „gyorsulóan «elhálósodott» nemzetközi civil társadalom …, amely … sok-kal inkább rugalmas és
globális tájékozódású, mint az «államok világa».” 15 Számos afrikai nemzeti kontextusban – látni fogjuk – a
helyi igényekre megfelelő válaszokat adni képes „helyi” civil társadalom kiépülése és ennek a „nemzetközi”
civil társadalomba való integrálódása különböző súllyal megjelenő tételek. Szinte triviális, de a helyi szintek
megerősìtése – persze a nemzetközi szintről érkező segìtségekkel és tudásokkal – magasan szerepel mindenféle
politikai agendában.
A nemzetközi kapcsolatok elméletei között sokáig mostohagyermekként bántak a poszt-kolonialista
megközelìtésekkel. Afrikai témák tekintetében azonban nem hagyható figyelmen kìvül a poszt-kolonialista
elmélet interdiszciplináris összetettsége és a belőle fakadó értelmezési lehetőségek sora – legyen az az irodalom,
a kulturális stúdiumok vagy az antropológia területéről kölcsönözhető tudás. Több hipotézis igazolása során a
poszt-kolonialista elmélet a leginkább azzal bizonyul hasznosnak, hogy rávilágìt: a mai világpolitika
rendszerében tovább él, folytatólagosan jelen van a gyarmati időszak hatalomgyakorlásának módszertana, de
legalábbis a hatalom megragadásának és megtartásának módszertana. Ahogyan Smith és Owens érvelnek, „a
Chazan, Naomi et al.: Politics and Society in Contemporary Africa. (3. kiadás). Boulder, Colorado, Lynne Rienner Publishers. 1999. 23. o.
U.o. 24. o.
Jowitt, Kenneth: New world disorder: the Leninist extinction. Berkeley, University of California Press 1992.
11
Csizmadia Sándor: Mondializáció és globalizáció. Budapest, SZÁMALK 1998. 49. o.
12
U.o. 50. o.
13
Bauman, Zygmunt: Globalizáció. A társadalmi következmények. Budapest, Szukits Könyvkiadó 2002. 93. o. Persze, itt pontosìtani
szükséges, ugyanis Bauman nem tisztán európai vagy nem-európai nemzetállamokról beszél. Sokkal inkább az európai felfogás szerinti
nemzeti államokról.
14
Csizmadia 1998: 50. o.
15
Kiss J. László: Globalizálódás és külpolitika. Nemzetközi rendszer és elmélet az ezredfordulón. Budapest, Teleki László Alapìtvány 2003.
96. o.
8
9

10
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nyugati érdekek mentén fenntartott gazdasági és katonai kontroll szintje a globális Dél országaiban ma talán
még magasabb, mint a direkt gyarmati uralom időszakában.” 16 Figyelmet kell fordìtanunk a mindennapokat
globális mértékben meghatározó egyenlőtlenségekre és az Észak–Dél közötti rendszerszerű különbségekre,
valamint a globalizációs hatásoknak kiszolgáltatott népek egész rendszert érintő problémáira. Miközben az
Észak–Dél kontextusban igyekszünk megérteni a különbségek okait, egyre több időráfordìtással kell
vizsgálnunk a Dél–Dél dinamikákat, különösen, hogy a globális Dél országai között is óriási különbségek
konstatálhatók. Paul Kennedy szerint, „semmi sem világìtja meg jobban a növekvő különbségeket a fejlődő
országok között, mint az a tény, hogy az 1960-as években az egy főre jutó nemzeti össztermék pontosan akkora
volt Dél-Koreában, mint Ghánában (230 dollár), mìg napjainkban már tìzszer-tizenkétszer magasabb.” 17 A neoliberálisok által vallott felfogást követve, ezek a különbségek a gazdaság egyre kiterjedtebb globalizációjával
csökkenthetők – mások épp e terjedést okolják a különbségek növekedése miatt – hiszen a tudás és a
technológia terjedése megsokszorozhatja a gazdasági növekedés, fejlődés lehetőségeit. Rávilágìtva a nemzetközi
rendszerben meggyökerezett önérdek és önzőség hajtóerejére, a neo-realisták az együttműködés fontosságát
emelik ki, és a globális méretű problémák megoldásához a rendszer különböző szereplőinek összefogását
sürgetik. Kennedy okfejtésének egyik kulcskérdése, „mi szükséges ahhoz, hogy egy «szegény» ország
«gazdaggá» váljék,” 18 a társadalmi átalakulások és politikai változások meghatározó kérdését jelenti többek
között Afrikában. Meggyőződésem szerint a helyes válasz megadásához nem csak arról lesz szó, hogy az adott
országnak csupán a mások által alkalmazott és bevált gazdasági módszereket kell lemásolnia, vagy éppen a
mások által „előìrt” módszereket alkalmaznia, hanem többek között „olyan megfoghatatlan dolgok is
[számìtanak], mint a kultúra, a társadalmi szerkezet és a külföldi gyakorlattal szemben tanúsìtott magatartás.” 19
Benkes Mihály munkássága nyomán a hazai szakirodalomban is megtalálhatjuk a politikai afrikanisztika fő
kutatási eredményeit, közöttük azt a felismerést, miszerint „az afrikai állam gyengülése, diszfunkciója ad teret a
nem állami belső és külső aktorok növekvő befolyásának.” 20 Valójában az afrikai állam 21 soha sem volt erős, és
a technológiailag, gazdaságilag fejlettebb világban értelmezett államfunkcióknak – ìgy regális és modern
funkciók, a hadügytől, a pénzverésen át az egészségügyi és oktatási szolgáltatásokig – nem tudott megfelelni.
Sokan az afrikai államot „bukott államnak” ( failed state) tartják, olyannak, amelyben „az állam tovább gyengül,
[és egyre] növekszik az «állam nélküli konfigurációkhoz» való visszatérés realitása.” 22 E tekintetben az afrikai
állam egyre bizonytalanabb, hiszen „roszszul kormányzott”, és egyre inkább napirenden van az afrikai állam
„újraszervezésének gondolata”, amely „teljes körű biztonsági műveleteket feltételez a különféle szinteken
(államokon belül, regionális, régióközi és globális szinteken).” 23 Búr Gábor munkái között pedig mérvadó
referenciát találunk a gyenge állam és az afrikai államkudarc témakörében 24 – nála is azt olvashatjuk, hogy a
„tartós válságban” lévő afrikai állam képtelen volt a részben saját maga által gerjesztett várakozásoknak
megfelelni. 25 Az állami újraszervezés és megerősödés – láthatjuk akár Tanzá- nia, akár más afrikai államok
példáján keresztül is – csakis a sajátos államfejlődés, demokrácia-felfogás, a regionális és globális
folyamatokhoz viszonyìtott tradìciók, berendezkedés és ezekből levezethető jövőkép fényében kaphat helyes
értelmezést.

6. 6. Globalizáció és világkereskedelem
A globális trendek által megerősìtett interdependens viszonyok – amelyeket legmegfelelőbben a „pókháló
modell” segìtségével ábrázolhatunk (ld. 1. ábra) – alapvető mozgatórugója a pénz. A világpolitika
modellezésére használt ’pókháló’ kifejezést John Burton használta először 1972-ben.
1. ábra: Pókháló (cobweb) modell
Smith, Steve – Owens, Patricia: Alternative approaches to international theory. In: Baylis, John – Smith, Steve (szerk.): The globalization
of world politics. An introduction to international relations. Oxford University Press, Oxford 2005. 288. o.
17
Kennedy, Paul: A huszonegyedik század küszöbén. Napvilág Kiadó, Budapest 1997. 183. o.
18
U.o. 184. o.
19
U.o.
20
Benkes Mihály: Helyzetkép Fekete-Afrikáról. Politikai afrikanisztikai tanulmányok. ELTE BTK – MTT Tanári Tagozata, Budapest, 2006.
110. o.
21
Egyetértek Búr Gáborral, aki az „afrikai állam”, mint túlzottan általánosnak tűnő „kategória” tekintetében a következőket rögzìti: „A
szubszaharai vagy Fekete-Afrikáról, erről a közel ötven államot magába foglaló nagytérségről (Mauritániát és Szudánt is ide számìtva) nem
könnyű általános megállapìtásokat tenni, az egyes országok széttartó fejlődése nagyobb távlatokban valószìnűsìthetően lehetetlenné is teszi
az ilyen próbálkozásokat. Az államok működésének zavara azonban olyan elterjedt jelenség, amiben a kontinens meglepő egységességet
mutat.” Búr Gábor: Gyenge államok és államkudarcok Afrikában. In: Marton Péter (szerk.): Államok és államkudarcok a globalizálódó
világban. Teleki László Intézet Külpolitikai Tanulmányok Központja, Budapest, 2006. [E-book] 194. o.
22
U.o.
23
U.o. 111. o.
24
Búr 2006: 194-210. o.
25
U.o. 204-205. o.
16
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A szerző saját szerkesztésű illusztrációja
A Realpolitik képviselői által vallott nemzetállam-központú rendszerben az államok közötti interakciók
dominálják a nemzetközi politikát, és a köztük lévő hatalmi egyensúlyt a billiárdasztalon lévő golyók közötti
mozgásokkal tudjuk legjobban illusztrálni. Burton ezzel szemben arra fektette a hangsúlyt, hogy a rendszerben
egyre jelentősebb a nem állami szereplők jelenléte és interakciós képessége. Az ún. „világtársadalom”
kialakulásában a nemzetek közötti vetélkedés helyett sokkal meghatározóbbak a kereskedelemben, a
kommunikációban, az ideológiákban az egyéb szereplők közötti, és a nem állami és állami aktorok közötti
kölcsönhatások, kölcsönös függőségek, egymásrautaltságok (interdependencia). Mindezeket a legmegfelelőbben
egy pókhálóval és a benne lévő különböző elemekkel, a közöttük lévő hálószerű (hálózatos) összeköttetésekkel
lehet szemléltetni.
„A mondializáció folyamatában a pénz döntő, sőt ’szuperhatalmi’ szerepet játszik. … a leguniverzálisabb nyelv
…, amely minden dolgot, minden emberi tevékenységet egy általános egyenértékre és egyetlen kérdésre
redukál: ’menynyibe kerül?’” 26 E „szuperhatalmi szerep” a kereskedelem, a piac és a pénzvilág
globalizációjának alapköve, és egyfajta új hierarchikus rend alappontja. A hierarchia mérőfoka, hogy kinek,
mennyi pénze van, valamint az, hogy a piaci szereplők miből, mennyi pénzt képesek „csinálni”. Globális
értelemben – a globalizáció egyik meghatározó következményeként – a nemzetközi kapcsolatok rendszerében
már régóta nem csak az államok (nemzetállamok) a hatalom fő birtokosai, ezáltal a világot érintő kérdésekre
adandó válaszok meghatározói. A nem állami szereplők mellett fokozatosan egyre nagyobb teret nyerő és egyre
nagyobb befolyásra szert tevő multinacionális vállalatok, transznacionális bankok, világméretű civil szervezetek
komoly kihìvói a nemzetállamoknak, amelyek Richelieu megfogalmazásában az „államérdek” elve 27 alapján
hosszú ideig uralták a nemzetközi arénát. Mìg természetesen maguk az államok továbbra is meghatározó
szereplői a nemzetközi térnek, a nem állami aktorok fokozódó jelenléte és növekvő befolyása átrajzolja a
hatalmi viszonyokat. „Az állam funkciói új meghatározást kapnak … az állam mindinkább „nemzetközi
állammá” válik.” 28 A háttérben pedig a pénzügyi és gazdasági értelemben vett hatalom dominál – amely persze
alapot szolgáltat más „tìpusú” hatalom (pl. katonai, kulturális, stb.) megszerzéséhez. Mindez a pénz által
vezérelt globalizáció egyik rákfenéjére világìt rá, nevezetesen az országok, térségek között egyre erősödő
gazdasági különbségekre. George és Wilding (2002) 29 szerint a globalizáció folyamatát figyelemmel kìsérve
tanúi lehetünk az egyéb, nem állami szereplők gyors megjelenésének és növekedésének, valamint többek között
a mélyülő egyenlőtlenségeknek.
Soros György (1998) szerint e szinte intim módon számtalan ponton összefonódó világban a globális kapitalista
(tőkés) rendszert a régmúlt idők birodalmaihoz köthető analógiával lehet közelebbről megismerni. „A
birodalom-analógia helytálló, mert a globális kapitalista rendszer mindazokat irányìtja, akik hozzá tartoznak – és
egyáltalán nem könnyű kìvül esni ezen irányìtás alól. Mitöbb, hasonlóképpen az ősi birodalmakhoz, a
Csizmadia Sándor: Mondializáció és globalizáció. SZÁMALK Kiadó, Budapest. 1998. 42. o.
„Az elv nagyon egyszerű, s lényegében azt jelenti, hogy egy állam jóléte érdekében bármi- lyen cselekvés megengedhető, amely ezt a célt
tudja szolgálni.” Megjelent: Fejtő Ferenc: A Monarchiától a globalizációig. Pécsi és szekszárdi előadások. Szerkesztette: Csizmadia Sándor.
Alexandra Kiadó, Pécs 2004. 17. o.
28
Kiss J. László: Globalizálódás és külpolitika. Nemzetközi rendszer és elmélet az ezredfor- dulón. Teleki László Alapìtvány, Budapest
2003. 90. o.
29
George, Vic – Wilding, Paul: Globalization and Human Welfare. PALGRAVE, Houndmills, Basingstoke 2002. 2. o.
26
27
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rendszernek van centruma és perifériája, és a centrum a periféria rovására gyarapszik. … A centrum a tőkét
biztosìtja, mìg a periféria a tőkét felhasználja.” 30 E globális kapitalizmus igazából az 1970-es években kezdett
kiépülni, majd 1980 táján indulhatott komoly fejlődésnek, amikor is mind Margaret Thatcher, mind Ronald
Reagan a piac saját erőit és tényezőit szabadjára engedte azáltal, hogy az állami beavatkozásoknak véget vetett.
A modern világ szabadelvű és globálisan kapitalista nemzetközi szìnterén óriási verseny folyik a tőke
megszerzéséért és annak felhasználásával a maximális profit kitermeléséért. E világméretű versenyben az
államok igyekeznek szuverenitásuk megőrzésére, amely különösen a fejlődő államok esetében egyáltalán nem
egyszerű feladat. Igaz, minden egyes állam saját gazdasági és pénzügyi rezsimet alkot, amely szerint képes részt
venni a tőkéért és a pénzért folytatott globális versenyben, a politikai értelemben vett függetlenség azonban
egyáltalán nem jelenti, hogy az adott állam gazdaságilag nem függ másoktól – pontosan az ellenkezője igaz a
ma globalizálódó világára, amelyben az egymásrautaltság mellett a szegényebb szereplők függetlensége a
gazdagabbaktól szinte elképzelhetetlen. Ráadásul az állami és nem állami szereplők „összecsapása” tetézi a
problémát, és jelzi, hogy a küzdelem nem kiegyenlìtett, ugyanis a perifériáról indulók a versenyt diktáló
centrum szereplőitől nagymértékben függenek.
A globalizáció egyik fő tendenciája „a «gazdaság világának» (vállalatok, piacok) világméretű egységesülési,
globalizálódási folyamata, [amelyben például] … a fejlődő országok ìgéretes új piacai (Brazìlia, India, stb.) teret
nyitnak e piacok megszerzése érdekében folytatott befolyási harcoknak. A «korlátlan gazdasági liberalizmus»
által mozgatott világban ezek a piacok valójában csak a legerősebbek számára lesznek hozzáférhetők.” 31
Mindez pedig csak mélyìti az eleve meglévő különbségeket, és növeli a fejletlenebb és sebezhetőbb, periférián
lévők függőségét a gazdagabb, befolyásosabb, hatalommal rendelkezőktől.
Afrika e tekintetben jelentős kihìvás előtt áll. Ugyan a globalizációs folyamatok valóban számos újabb
nehézséget eredményeztek a kontinens államai számára, sokan – köztük e tanulmány szerzője is – úgy
vélekednek, hogy „eljött Afrika ideje”: a többnyire marginalizácóval felérő (vagy azzal egyenértékű)
globalizáció Afrikának lehetőséget kìnálhat a megújulásra. Ahogyan Rugumamu (2005) fogalmaz: „Afrikának
meg kell ragadnia a pillanatot, hogy államai közösen alapos önelemzést végezzenek el. … az afrikai reneszánsz,
az Afrikai Unió, az Abuja Szerződés, a NEPAD program, mind óriási lépést jelent a jó irányban,” annak
érdekében, hogy Afrika megfelelő fejlesztési elképzeléseket és prioritásokat határozzon meg saját maga
számára. Újfajta regionalizmussal, amely a térségi együttműködések új fejezetét nyitja meg, az eddigi perifériák
elmozdulhatnak abból a szinte teljesen marginalizálódott helyzetből, amelybe az elmúlt évszázadok alatt
kerültek.
A növekvő egyenlőtlenségek ellen a világ számos pontján szinte folyamatosan tüntetnek egyének, csoportok és
szervezetek. Az Afrikai Szociális Fórum (African Social Forum) által is elutasìtott „neoliberális globalizáció”,
amely szerintük csak mélyìti azt az igazságtalan világrendet, amely a fejlettebb és a fejlődő országok között az
elmúlt évtizedekben megerősödött, többek között Tanzániában is többször az utcára szólìtotta az embereket. A
tudósìtások szerint a transzparenseken az „adósság rabszolgaság” azonnali felszámolását, a még fennálló
tetemes adósságál- lomány teljes megszüntetését követelték a tüntetők, akik kemény hangnemet ütöttek meg
James Wolfensohn akkori világbanki elnökkel szemben is. Azon már-már általános afrikai véleményt, miszerint
a Világbank és a Nemzetközi Valutaalap a szegényebb nemzetek kirablásával fizeti ki az eleve gazdagabbakat,
azaz a fejlődő déli országok kizsákmányolásával gyarapszik a gazdag északi államok csoportja, a tüntetések
vezető szlogenjévé vált.
A tüntetések és a globalizáció-ellenes megmozdulások nem alaptalanok, hiszen az Észak–Dél 32 közötti
különbségek a közelmúltban ténylegesen tovább nőttek. Több tanulmány is szól arról – számadatokkal
alátámasztott érvrendszert felhasználva –, hogy amìg 1965-ben 52 ország tartozott az ún. alacsony bevételekkel
rendelkező országok (low-income countries) körébe, addig 30 évvel később, 1995-re a „tagok” száma 105-re
emelkedett. Soros György szerint a globalizációs trendek szerint a felhalmozott tőke a perifériáról a centrum,

Soros, George: The Crisis of Global Capitalism. Open Society Endangered. Little, Brown and Company, London 1998. 104-105. o.
(magyar kiadás: Soros György: A globális kapitalizmus válsága. Scolar, Budapest 1999.) Látható, hogy Soros is Wallerstein világrendszerelméletéből táplálkozik, amikor azt állìtja, hogy „a centrum a periféria rovására gyarapszik”. A centrum és a periféria közé Wallerstein
egyebek között beiktat egy ún. „szemi-perifériát”, amely olyan zóna, amely mindkét fő tétel (a centrum és a periféria) jellegzetességeiből
vonultat fel magában. Hibrid jellege miatt a modern világrendszerben fontos gazdasági és politikai szerepeket játszik. (ld. még
részletesebben: Hobden – Wyn Jones In: Baylis – Smith (2005): 231-235. o.)
30

Mindezek mellett fontos még megjegyezni a wallersteini elméletből levezethető geopolitikai aspektust is. Ez Bárdos-Féltoronyi (2006)
megfogalmazásában azt takarja, hogy „amióta az amerikai világhatalom valamelyest hanyatlani kezdett, azóta a világ egy «átmeneti
korszakot» él meg, ez pedig geopolitikai bizonytalanságokat és veszélyeket rejt magában.”
31
Csizmadia, 1998: 10. o.
32
Az Észak-Dél kontextusról ld. részletesen Tarrósy (2006).
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azaz az USA, vagy még inkább a fejlett Észak felé mozog, ez pedig belátható ideig nem fogja markánsan
megváltoztatni a globális piac képét. 33
A Dél országainak zöme, köztük afrikai államok is, egyértelműen olyan világrendet akarnak, amely támogatja a
helyi megoldásokat, és egyben úgy gondolkodik a világméretű szegénység elleni küzdelemről, hogy közben
elősegìti a helyi, nemzeti szintek hatékonyabb működését. Az adósságterhek feloldása mellett a Dél hosszú
távon mérhető tényleges fejlődése számára elengedhetetlen a korrekt kereskedelmet támogató, a helyi
viszonyokat is figyelembe vevő, a helyi erőforrásokra és tudásokra épìteni képes nemzetközi rendszerszemlélet.
Afrika számára az újrafogalmazott afrikai identitással egyetemben új definìciókra van szükség a jövőt illetően.
Ezek között egy kontinentális méretű kooperációs háló kialakìtása mindenképpen kulcskérdés, mindamellett,
hogy egyre inkább úgy tűnik, inkább a regionális együttműködés az igazi kiút, hogy a különböző térségek és a
közösségeket alkotó államok gazdasági potenciáljukat kiaknázhassák, és versenyképes szereplőkként
mozoghassanak a „globális piactérben”.
A nemzetközi közösség – jó példával az Európai Unió jár elől – úgy tűnik, megértette, hogy Afrikának szüksége
van egy újfajta önmeghatározásra, olyanra, amely tradicionális gyökerekkel rendelkezik és képes a mai kor
kihìvásait új afrikai szemmel nézni. Az afrikai reneszánsz gondolata tehát beérik, és a nemzetközi szervezetek
elfogadják, hogy a speciális, országokra vonatkoztatható érdekek mellett a kontinensnek önmagán belül van
szüksége összefogásra annak érdekében, hogy reális és megvalósìtható jövőképet alkosson meg saját maga
számára. Az Európai Unió például ennek jegyében határozott legújabb, hosszú távra tervező Afrikastratégiájáról, amely a Cotonou-i Partnerségi Megállapodásból kiindulva már külön entitásként kezeli az afrikai
kontinenst (persze annak különböző térségeire jellemző különbségeket is figyelembe veszi támogatási,
együttműködési, fejlesztési politikáinak megfogalmazásakor).
Az észak–dél szembenállással jellemezhető globális világban részben e nemzetközi magatartásnak
köszönhetően, de elsősorban egyfajta evolúció következtében felértékelődött a déli országok regionális és
kontinenseket átìvelő, kontinenseket összekötő együttműködése. A nemzetközi kereskedelem és globális
gazdaság északi szereplői számára afrikai oldalról partnerséget, (politikailag) biztonságos környezetet szükséges
biztosìtania ahhoz, hogy befektetéseikkel, közös projektek vállalásával segìtő, a helyi érdekeknek is kedvező
módon szolgálják az országok és térségeik fejlődését. A fejlesztéspolitikai stratégiák önmagukban egymásnak
feszülő két elképzelése, miszerint szükséges a belső piacok megerősìtése, de ezzel párhuzamosan a neoliberális
nyitás jegyében a befektetésösztönzés is, egy fontos ponton kibékìthető egymással. A belső piacok
megerősìtésének folyamatában a hangsúlynak a helyi mikrogazdaságok, önellátó gazdaságok, valamint helyi
vállalkozásösztönzési elképzelések tételein kell lennie. Ezzel egyidőben, külföldi – de egyébként helyi és térségi
afrikai – befektetők segìtségével többek között infrastrukturális fejlesztéseket kell végrehajtani. Az
infrastruktúra fejlesztése – a növekedési pólusok elmélete alapján – további fejlődés kiindulópontja lehet, ezzel
ráerősìthet a helyi/belső piacok erősödésére. Mindez pedig egy valós, hosszú távon értelmezhető és fenntartható,
természetszerűleg egymástól kölcsönösen függő, az együttműködést feltételező új keretet jelöl ki Afrika
számára, amely a fejlődés alapvető záloga lehet.
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Megjelent a The East African c. hetilapban 2002 április első hetében.
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2. fejezet - Az afrikai államiság
természete és a nemzetközi rendszer1
Benkes Mihály
A történészek és a nemzetközi kapcsolatok művelőinek körében ismert, hogy a nemzetközi rendszer, a
nemzetközi politika argumentációi többnyire a domináns aktorok stratégiáinak alárendelten fogalmazódnak
meg. A hidegháború korszakában a két csúcshatalom és az általuk uralt szövetségesi kör politikájára
összpontosult a figyelem. S bár a politikai afrikanisztika kutatói sem mentesek ettől az attitüdtől, illetve
reflextől, mégis utat tört magának az a felfogás, hogy a világfolyamatok alakulását ne csak a domináns hatalmak
szemszögéből, hanem egy – adott esetben fekete-afrikai – államcsoport oldaláról is megvizsgáljuk és
elemezzük. E tanulmány az utóbbi megközelìtés jegyében az afrikai államiság bel- és külpolitikai
újragondolását célozza. A szubszaharai államcsoportok működésének feltárása immár kihagyhatatlan részét kell
hogy képezze egy hitelesebb nemzetközi rendszerelemzésnek. Egy ilyen „oldalnézeti” bemutatásnak számos
elégtelenül tárgyalt vagy megválaszolatlan kérdést kell felölelnie. Ezek közül a jelen tanulmányban az afrikai
állam gondolatkörét taglaljuk.
Az államiság és a globális politika kapcsolata a függetlenségi korszak egymást követő periódusaiban, ha másmás előjellel és tartalommal is, de alapvető jelentőségű viszonylatrendszert alkotott. Elfogadva, hogy a világ
államokra való felosztása a nemzetközi kapcsolatok konvencionális alapját képezi, első megközelìtésben azt
vizsgáljuk, hogyan működik Afrikában a nemzetközi politika az afrikai államok, kormányzatok és vezetők,
illetve intézményi struktúrák tükrében. Különösen időszerűnek ìtéljük, hogy ezeknek a többségükben gyenge és
hiányos képességgel jellemezhető államoknak hogyan és mennyiben sikerült „túlélésüket” megvalósìtaniuk a
változó globális struktúrában. Ennek keretében a főbb vizsgálati szempontok az alábbiak:
• a hatalom indigenizációja és következményei,
• a kvázi államiság és a negatìv szuverenitás rezsimje,
• a vezetők és kormányok legitimitása és irányultsága,
• a monopólium-állam,
• a belpolitikai államiság és a külpolitika,
• az afrikai vezetők túlzott perszonális jellegű gyakorlata,
• az afrikai nemzetközi rendszer karaktere,
• a kormányokétól független, nem állami külpolitikai aktivitások felerősödése és hatása, valamint
• a posztbipoláris korszakra való átmenet külpolitikája.
A végső célkitűzésünk e keretek között, hogy érthetővé tegyük, az afrikai államok és vezetőik mit és hogyan
tettek azért, hogy segìtsenek a túlélésben. Ugyancsak tisztázandó kérdés, hogy ezen aktorok minden
gyengeségük ellenére milyen esélyteremtő, a „túlélést” elősegìtő intézkedéseket tettek, avagy mulasztottak el. A
kutatási vállalkozás kényes kérdése az is, miként és hogyan, milyen Afrika-közi és nemzetközi környezetben
következhetett be, hogy egyes esetekben a folyamat során „árnyékországok” keletkeztek.

1. A „fekete kontinens” és a mai globális biztonság
A világ biztonságának összetettsége napjainkban minden korábbi korszakéhoz képest bonyolultabb „képletet”
alkot, s egyúttal sokkal több egymásnak ellentmondó elemet és jelenséget tartalmaz. (Benkes, 2007)
A 21. század elején a hagyományos biztonsági struktúrák, tényezők és dimenziók új, univerzális hatású
jelenségcsoporttal társulnak, a nemzetközivé lényegült terrorizmussal. (Laqueur, 1987: 203–233; vö. Bull, 1977)

1

A tanulmány a 2007. decemberi pécsi országos Afrika-konferencián került vázlatos ismertetésre. – A szerző
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Az afrikai államiság természete és a
nemzetközi rendszer
Afrika problémái, a kontinens történetének negatìvumai és deficitjei a mai globális biztonság tekintetében
rendkìvüli kihìvásokat jelentenek.
Az erőszak internacionalizációja a jelen korszak meghatározó vonása, biztonságpolitikai szempontból a
posztbipoláris korszakra való átmenet különös eleme, melynek gyökerei egyfelől a korábbi korszakból erednek,
másfelől a halmozódó elmaradottság különféle motivációs területei önmagukban is reaktìv fázisukba jutottak és
ennek során láncreakciót eredményeztek. (Zartman, 1989)
A globális változás az afrikai új államok esetében is több dimenziójú kölcsönös függőségi érintkezési
viszonyokkal együtt jelentkezett. A bipoláris korszakban alternatìv irányultságok keletkeztek (ld. az
occidentalizációt, (helyette inkább: a nyugatosìtást, a szocialista opciót, az ún. harmadik utas, az autark–
izolacionista utak kìsérleteit), s ez visszahatott a nemzetközi társadalom életére, intenzìvvé vált az ideológiai
harc, a konfrontatìv politizáció rövid idő alatt ott is mozgósìtotta az egyes társadalmakat, ahol a szerves fejlődés
nem ment végbe vagy megszakadt, illetve a világtendenciához (mondializmus) képest a leválás ideája vált
uralkodóvá.
ENSZ-katonák Etiópia és Eritrea határvidékén

Forrás: Dawit Rezene
A politikai afrikanisztikai biztonsági elemzések egyik központi kérdése az, hogy a nemzetközi társadalom
kiterjesztése magába foglalja-e a Nyugat volt gyarmatait, s ezáltal nagyobb szolidaritáshoz fog-e vezetni, avagy
ellenkezőleg, azt juttatja-e kifejezésre, hogy az ilyen törekvések még „idő előttiek”. (vö. még Sheehan, 2005)
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Az afrikai államiság természete és a
nemzetközi rendszer
Máig fennálló kérdés, hogy a globális gyámság megfelelő rendszerére lett volna-e szükség, illetve lenne-e
szükség azért, hogy az egykor kolonizált népeket és társadalmakat felkészìtse és elvezesse az államok
társadalma teljes jogú tagságának szintjére. (Thomson, 2004: különösen 58–64)
Napjainkban azt rögzìthetjük, hogy a volt gyarmati világ országai általában ragaszkodnak szuverén
függetlenségükhöz, eközben formálisan elfogadják a világ politikai szervezeteinek pluralista elveit, azonban
kérdéses, hogy elmozdulás következzen-e be a szolidarizáció irányába. A „fekete kontinens” államainak
képlékenysége, e társadalmak halmozott elmaradottsága és rosszul kormányzottsága azt a képet mutatja, hogy
főként a Szaharától délre eső területeken és régiókban „összeomlott” államokkal (failed states), ún. „negatìv
szuverenitást” gyakorló entitásokkal kell számolnunk. (Zartman, 1995) Az új afrikai államok nagy részében a
politikai elitek jogilag szabaddá váltak, s ennek jegyében a quasi nemzeti fennhatóságuk keretében kényükrekedvükre uralkodnak. (Clapham, 1996: 15–28)
A fekete-afrikai államok jórésze politikailag, gazdaságilag, szociálisan és mentálisan az életképesség alsó
határán helyezhető el. Ebben a kontextusban fokozottan jelentkezik az a megfontolás, hogy feltétlenül szükség
van-e az érintett országok kormányának egyetértésére, hogy nemzetközi akciókra kerüljön sor. Az elmúlt
évtizedekben számos nemzetközi jogi, biztonsági, külpolitikai, morális és kulturális választási kényszer merült
fel (többek között preventìv aktusok, béketeremtés és békefenntartás,). A hidegháborús korszak után
bekövetkezett afrikai konfliktusok újra napirendre tűzték az ENSZ Chartában rögzìtett gondolat (VIII. fejezet)
érvényesìtésének kérdését, a tekintetben, hogy hogyan, mikor, milyen körülmények hatására és hogyan
foganatosìthatók akár fegyveres intervenciók is az egyes országokban és régiókban bekövetkezett
polgárháborús, államközi fegyveres harcok megszüntetésére, béketeremtésre. (Az ENSZ égisze alatt folytatott
hadműveletek egy kivételével – ONUC–Kongó 1960–64 – a hidegháború utáni időszakban zajlottak (összesen
19). Ám ezek elrendelésének és vállalásának jogi alapjai még ma is bizonytalanok.) A BT is csak 1995-től
kezdve mutatott érdeklődést az afrikai kontinens iránt. (Boulden, 2003: 12–19; Ali–Matthews, 2004; Deme,
2005; Furley–May, 2006)
Szubszaharai Afrikában elterjedtté vált az intervenciók mellett a szubverziók több formája, melyekben
kétségtelenül szerepet játszottak a Kelet–Nyugat szembenállás, az oktrojált európai modellek alkalmazási
gondjai, illetve kudarcai, az autenticitás felértékelése, a tradicionalista és modernizáló irányzatok összeütközése
és súrlódásai, a tribalizmus és számos Afrika-közi helyi érdek- és attitűdbeli eltérés. A kontinens új államainak
függetlenségi korszakát különösen megterhelték az ún. regionális hegemónok akciói, akik uralmi pozìciójukat
arra használják fel, hogy fenntartsák elsőbbségüket területükön.
Fekete-Afrikában az emberi gondolkodásban használt minden más koncepcióhoz hasonlóan a biztonság, mint
társadalmi konstrukció megdőlni látszik, minthogy a biztonságfogalom értelmét adó interszubjektìv konszenzus
fogyatékosan vagy egyáltalán nem tud létrejönni és megszilárdulni. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy az
olyan biztonsági kategóriák, mint a hatalomért való harc, a hatalmi egyensúly, a geostratégiai megfontolások
vagy biztonsági közösségek nem jelennek meg a bel- és külpolitikákban. Ugyanakkor az afrikai népek
szociotörténete, a politikai közösségépìtkezés különösségei, szokásrendjei több ponton megnehezìtik vagy
lehetetlenìtik egy modern politikai közösség kialakulását (ld. az atavisztikus törzsiségbeli, a faluközösségi
reminisszenciákat; a tribalizmust, a duális társadalmiságot, társadalmi integráltság fokát stb.).
Az afrikai országok körében gyakori – sőt mindennapos –, hogy etnikai, ideológiai vagy vallási társakat,
rokonsági csoportokat katonai beavatkozással támogassanak határaikon túli területeken. Tanúi lehetünk, hogy a
gyenge államok, ezek sorában több afrikai állam, amelyek az összeomlás határán állnak, szisztematikusan
megsértik az egyetemesen elfogadott emberi jogokat és normákat, s ezek a szélsőségekig kilengő események
hosszabb ideig még a jelenkori nemzetközi politika jellegzetes vonásai lesznek. A mai Afrika többrétű
biztonsági kockázat keletkezési térsége világunknak. (Matringe, 1996: különösen 67–90; Deng–Zartman, 1991)

2. A biztonság kérdése a dekolonizáció függvényében
A gyarmati kapitalizáció idején, majd a posztkoloniális periódusban is eltérő pozìciók és „eredmények”
keletkeztek az államok és társadalmak viszonyaiban. Így az ún. „nyugati ember” a 12. századtól kezdve olyan
civilizációt hozott létre, olyan társadalomban élt, amely rendelkezett egy tudományos kultúrával, aminek
alkalmazása révén képessé vált arra, hogy a természetet hatékonyabban kiaknázza. (Gourou, 1982; v.ö. Pearson
Bizottság, 1969) Az idők folyamán a politikai, gazdasági, társadalmi funkciók változásai, fejlődése, a szociális
dinamizmus léte tovább növelték az eredeti előnyt!
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Az afrikai államiság természete és a
nemzetközi rendszer
Bizonyìtottnak tűnik, hogy a nyugati fejlődés alapjai, erőforrásai a második világháború végéig saját bázison is
adottak voltak, azonban a hatékonysági-önköltségi számìtások szerint az expanzió mellett döntöttek. Nem
mellékes hatás, hogy az európai expanzió révén a gyarmatok is részesedtek az ipari forradalom hozadékaiból,
jóllehet ennek határt szabott a gyarmatosìtottak politikai, jogi, gazdasági függősége, kirekesztettsége. A
mélyreható károsìtó hatások között a legsúlyosabb, hogy a helyi, „bennszülött” társadalmak megtérìtése,
civilizációja nemcsak az anyagi javak elsajátìtásának nyitott utat, hanem egyúttal akkulturációs folyamatot
indìtott el, a hagyományos viszonyokat megbontotta, anélkül, hogy reális esélyt teremtett volna az alkalmazott
modernizációra. A metropoliszokat ezért elévülhetetlen politikai felelősség terheli. (Senghor, 1964; Césaire,
1955) E paradoxális helyzet azt is magába foglalta, hogy a kolonizáció az adott világrendben bizonyos mérvű
pozitìv hatással járt a kontinuitás és a politikai stabilizáció terén. Afrika esetében azonban gyengén strukturált
viszonyokkal szembesültek a gyarmatosìtás aktorai.
A dekolonizáció pillanatától kezdve viszont már új, sokkoló helyzet állt elő, mindenekelőtt azáltal, hogy
hosszabb-rövidebb időre megszűntek a protekcionizmusból a gyarmatállamoknak juttatott előnyök, valamint a
preferenciális kapcsolatok. (Benkes, 1999b)
Beszámoló az EU-Afrika Csúcsról (2009)

Forrás: Youtube
Az idegen uralmat követő formális politikai-jogi függetlenség birtokában újabb degradációs folyamatok indultak
meg: az agrártermelés, a vidéki-falusi élet válságba került; megjelent az ún. vad urbanizáció; az emberi jogok
tiszteletben tartásának nem valósultak meg az intézményi, politikai, kulturális alapjai; a korrupt, nepotista
uralmi rendszerek működése akadályozta a belső kohézió létrejöttét és az interetatikus nemzetközi kapcsolatok
konszolidált fejlődését. (Benkes, 1999b: 9–19. 89–119, vö. Krause–Williams, 1997) A dekolonizáció által
elindìtott paradigmaváltásra való érettség hiánya miatt Afrikában azonban a globális méretekben kialakuló
törésvonalak a legdrasztikusabb formákban jelentkeztek.
Afrika egészében, de főleg Fekete-Afrika régióiban különösen nagy kilengésekkel, szélsőséges
cselekményekkel járt együtt a paradigmaváltás: a „fehér uralomból” az afrikai rezsimek gyakorlatába való
átmenet. A rendszerváltást az afrikanizáció szereplői többségükben önző módon, tradicionális tekintélyük –
úgymond – maradéktalan helyreállìtására használták fel, s ezzel az „otthagyott” modernizációs elemeket,
eszközrendszert, beruházott eszközöket veszni hagyták. Az atavisztikus erők feltámadása rendkìvülien
megnehezìtette, esetenként akadályozta az új államok gyors és modernista konszolidációját. A csekély számú
fiatal, hazafias, pánafrikanista–progresszista elitek legitimációját ekként nemcsak a nem szűnő külső
beavatkozások, hanem a belső hatalmi harc (legelterjedtebb formája a tribalizmus) fékezte vagy lehetetlenìtette.
Ez a „robbanás” a világban biztonságpolitikai vákuumot hozott létre, melynek kezelését a Kelet–Nyugat tìpusú
szembenállás strukturális feltételei között (ld. a blokkosodást és konnotációit) a cselekvőképes aktorok késve, s
csupán az elhárìtás, a célirányos konszolidáció – nem mindig következetes – szándékával kìsérelték meg. A
biztonságot, a békét veszélyeztető halmozódó kockázatokra sem a gazdaság, sem a politika területén nem
születtek koherens, rendszer-jellegű tervek. Az ad hoc-jelleggel indìtott műveletek magukban hordták a külső
szereplők és az érintett államok közti rivalizálást, a konfliktusosság elmélyülésének és kiszélesedésének
lehetőségét (ld. a segélyezési programokat illetve a gazdasági, pénzügyi, katonai és egyéb formában juttatott
támogatásokat).
A biztonság követelményének érvényesìtését nem kis mértékben a szatellizált vagy „kitartott” bábkormányok és
diktatúrák fenntartásával, megsegìtésével oldották meg a mérvadó hatalmak (a volt gyarmattartó európai
hatalmak, de nem különben a két, deklaráltan antikolonialista szuperhatalom – a SZU és az USA – és
szövetségeseik). (Shubin, 2004; Thomas, 2004)
A domináns hatalmak a távlatos megelőzés gondolati szintjére csak akkor jutottak, amikor a krìzis akut átfogó
stádiumába jutott. Ezt a súlyos fogyatékosságot mindenekelőtt a „biztonság”, mint célrendszer egykori
leszűkìtett értelmezése magyarázza, minthogy hosszú időn át a katonai, gazdasági erő alkalmazását, a
represszáliát és egyéb nyomásgyakorlást tartották leginkább alkalmasnak a biztonsági kockázatok
megszüntetésére. (E kérdéskör behatóbb tárgyalásához lásd Taylor–Williams, 2004.)
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A posztbipoláris korszak küszöbén ugyanakkor indokolatlanul megerősödött a nemzetközi társadalom korábban
is tapasztalt részvétlensége az afrikai problematika iránt, holott a világrend entrópiájának elmélyülése
nyilvánvalóan napirendre tűzte Afrika integrálásának ügyét. (Benkes, 2003)

3. Az afrikai államiság természete
E kérdés elégséges megértése és megvilágìtása elősegìti, hogy az afrikai államok, azok vezetői milyen szerepet
játszottak és viselnek ma is abban, hogy quasi túléljék az afrikai identitásokban a kolonizáció–dekolonizáció
során keletkezett módosìtó hatásokat. Ugyancsak válaszra váró kérdés az is, hogy egyfelől az afrikai államok
belpolitikai átalakulásaiban megvalósult-e „fejlődés”, s másfelől a külső transzformációiban megtörtént-e a
„felszabadulás”? A „túlélési követelmény” ekként kettős tartalmat hordoz és különféle célokat feltételez.
Szűkebb értelemben: létezni, kutatva az afrikai sajátosságoknak megfelelő bel- és külpolitikai berendezkedési
viszonyokat (ezen belül az egyes vezetők túlélési technikáit), s tágabban: elérni a „haladás”, előrejutás, majd azt
követően az Afrika-közi egyesülés korparancsát. (Ez utóbbi az államközi és az afrikai népek – népcsoportok –
közötti egység-követelményét jelenti.)
Az afrikai államok természetének helyes értelmezése több szempontból is kulcskérdés. Egy állam
„természetének” konkrét meghatározása sokoldalú vizsgálatot igényel, de természetesen vannak kirìvóan
mutatkozó jegyei. A szubszaharai afrikai esetekben e nyilvánvaló argumentumok időről-időre elhalványulnak az
elemzésekben, érzékelhetjük a közvetlen fizikai természeti adottságok és körülmények vonatkozásában is. Az
„állam természete” vitathatatlanul magában foglalja a környezeti alapot jelentő naturát, amelyen az adott
társadalmak felépülnek. Afrika kontinensén kivételesen erős és nyilvánvaló a népesség és a fizikai környezet
közötti kapcsolat. Esetenként, amint azt a történelmük bizonyìtja, szélsőségesen befolyásolja érintkezési
viszonyaikat. (Probáld, 2002)
Az állam természetének szintén meghatározó komponenseit képezik az adott változatos és különös természeti
környezetben kialakult identitások, a társadalmi értékek, a kultúrák. A létezésnek ebben a szférájában
rendkìvüli, olykor tragikusan hosszan tartó károsodás érte a bennszülött afrikai társadalmakat. Azok a
túlkapások és idegen értékalapú átalakìtások az élet valamennyi dimenziójában, amit a kìvülről érkező szereplők
valósìtottak meg a témánk szempontjából is fontosnak ìtélt képességek alapjait roncsolták vagy szüntették meg.
Ilyen az államalkotás, a „kormányzó képesség”, a politika és autoritás minősége és kompatibilitása a lokális
környezettel.
A sajátos afrikai mechanizmusok, amelyekkel az afrikai államokat létrehozták, maguk is döntően alakìtották az
államok természetét a fekete kontinensen. E mechanizmusokban a prekoloniális és koloniális „örökség”
egyaránt megjelenik. Így például a mindenkori gyarmati berendezkedés domináns kritériuma volt a külvilág
minden téren való érdekérvényesìtése. A függetlenségi korszakra ez nyilvánvalóan rányomta bélyegét, s ha az
afrikai államok külkapcsolataiban találunk is ettől a meghatározottságtól való eltávolodást – ezek a
függetlenedéshez köthetők –, mégis jelen vannak a reminisszenciák, amelyeket a gyarmati korszak és a külvilág
hatásai nem tüntettek el. (Clapham, 1996: 21–31, 44–48.)

4. Az indigenizáció/afrikanizáció és az afrikai állam
gondolata
Lehet-e világos választ adnunk arra a kérdésre, hogy mik az államok Fekete-Afrikában?
A politikai afrikanisztika gyakran egyenlőségjelet tesz az államok és a kormányok közé. Ezzel mintegy
leképezzük az európai viszonyokat, vagyis az államot mint adminisztratìv és kényszert alkalmazó intézmények
összességét jelöljük meg. E felfogásban a szuverenitás kinyilvánìtása jogalapot teremt arra, hogy az államhoz
tartozó területen történtek legfelső bìrája legyen. Az intézményi felépìtést az érintett társadalomból kiemelkedő
vezető, illetve társadalmi csoport működteti és uralja. Ez a vezetői réteg jelenìti meg legmagasabb szinten az
államot, ellenőrzik az alárendelteket/a hatalom végrehatóit (ld. pl. az államterület fizikai ellenőrzését). A
kormánynak számos funkciót kell ellátnia (forrásteremtés, közigazgatás, közszolgáltatások, biztonsági és
fejlődési feladatok tervezése, megvalósìtása stb.). A kormány elkerülhetetlenül hatalmat gyakorol a népesség
egyenlőtlenségi viszonyai között.
Létezik az államiság megközelìtésének az a módja, mely szerint az államokat a népesség egy részét alkotó
csoport elhivatottságot érez, hogy az államot legitimitással ruházza fel és morális alappal lássa el. (Buzan–
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Wæver, 2003) Ily módon nem a puszta erő alkalmazásával alkotja meg az államot, s ekként központi elem az
államról szóló idea (miért, hogyan és milyen formában létezzen a megkonstruált állam).
Végül az állam gondolata kifejezhet egyfajta területi társulást, amelyet jogi, diplomáciai téren az államok
rendszerének formálisan egyenlő tagjaként ismernek el. E három megközelìtés jelzi, hogy – Fekete-Afrikában
is, mint sok helyütt a világban – meglehetősen elegyesek, ha nem zavarosak az államiság megalkotásának és
fejlesztésének útjai és módjai.
Fekete-Afrikában azonban jól kimutatható, hogy az államok nagy része nem képes az ún. empirikus államiság
kritériumainak megfelelni, jóllehet mindezeket szuverén és független egységként ismerték el a nemzetközi
rendszeren belül. A más államok által adott elismerés nem vonja magával, hogy ezek a „quasi államok” képesek
hatékonyan ellátni funkcióikat. Az afrikai államok túlnyomó része tehát a „negatìv” vagy „jogi” szuverenitás
kategóriájába sorolható, minthogy nem bìrnak a „pozitìv szuverenitáshoz” szükséges képességekkel. (Jackson,
1990) Természetesen ez nem pusztán afrikai jelenség, hiszen a 2. világháború után a világ más régióiban, ìgy
Európa egyes régióiban is lelepleződtek az ilyen esetek. A nemzetközi rendszer strukturális változása során, a
kétpólusú világrend lebomlásakor fény derült arra, hogy az államok egy részében az állami túlélés esélyei a
nemzetközi rendszer aktorainak elismerésétől, avagy el nem ismerésétől nagyban függenek.
A jogi függetlenséghez jutott/juttatott afrikai államok esetében fokozottan érvényesült, hogy a nemzetközi
rendszerrel való interakcióik képezik legitimitásuk fő forrását, semmint a belpolitikai legitimitással illetve
hatalomgyakorlás hatékonyságával kapcsolatos tényezők. Természetesen az interetatikus kapcsolatok szintén
hatnak a nemzetközi rendszer alakulására, s ez a quasi államok jelenlétével együtt értendő kölcsönhatás.
Ráadásul a történelmi múltba visszatekintve a legerősebb gyökerű államok esetében is kimutathatóak a fenti
konstatáció elemei. (Ld. az ENSZ 1514. és 1541. sz. határozatait a dekolonizáció és a szuverenitási elv
vonatkozásában.)
Az afrikanizálás során keletkezett kormányok, miközben legitimitásuk megkérdőjelezhető volt az empirikus
államiság gyengeségei miatt – lásd a gyakori államcsìnyeket, az ún. postaláda szuverenitás jelenségét – mégis
növelni tudták belső ellenőrző képességüket, mint a nemzetközi szintű „játszmában” elismert kormányok, saját
belső államiságukat alkupozìcióként vetették be. Más államokkal való szövetségkötéseik révén juthattak
különös forrásokhoz, illetve egyfajta védettséget élveztek a szomszédállami konfliktualitás, továbbá az államon
belüli szeceszszionista erőkkel és mozgalmakkal szemben. (Benkes, 1999a)
Fontos szempont az afrikai állam gondolatisága tekintetében, hogy bár a határok szerződéseken alapszanak,
hosszú időn keresztül nélkülözve a nemzettudat, vagy államhatárok között élő népek, népcsoportok közös
identitásának kohéziós hatásait, annak ellenére, hogy az antikolonialista-függetlenségi küzdelmek
megteremtették egy afrikai öntudat mozgáskeretét, s egyben eszközvilágát is az új nacionalizmusok és a
pánafrikanizmus jegyében. (Murithi, 2005; Berman, 1998)
A jelenkori történelem során azonban ez utóbbi jegyek (nemzettéválás, afrikai egyesülés, illetve egység, pozitìv
szuverenitás) tartós fentmaradására nem nyìlott esély, főként a halmozott elmaradottság, a multietnicitás, illetve
a külső intervenciók, a modernizációs hatások és egyes tradicionális tényezők makacs túléléséből következő
antagonizmusok miatt.
Bebizonyosodott az is, hogy ha egy afrikai államban viszonylag szilárd bennszülött nacionalizmus jött létre, s
erre támaszkodva a kormány, illetve vezető támaszhoz jutott területi és kormányzati legitimitásának
elmélyìtéséhez, akkor több esetben megnehezedett a külső hatalmakkal való kapcsolattartás, minthogy túlélésük
továbbra is azoktól függött. Az ilyen országok is arra voltak kárhoztatva, nemcsak a képlékenyebb államok,
hogy egy-egy nagyhatalmi szövetségeshez szorosan és lojálisan kapcsolódjanak külpolitikájukban. (Hentz,
2004; Hurt, 2004; Kroslak, 2004; Williams, 2004; Meredith, 2005) Némiképp eltérő gyakorlatot tett lehetővé az
ún. el nem kötelezettség irányultsága, mely a nagyobb külső szereplők közötti egyensúlyozás révén kìsérelték
meg túlélésük biztosìtását. (Jackson, 1983)
Ismerünk olyan politikákat is az afrikai vezetők gyakorlatából, amelyek a politikai marketingben látták a
megoldást. A kormányok egy része összetett tárgyalásokba bonyolódott, amelyeken „adás-vétel” tárgyává tették
túlélési igényeiket. A külső támogatás megszerzése fejében a diplomáciai klientizmust, gazdasági előnyöket,
stratégiai lehetőségeket, korrupciós esélyeket ajánlottak és biztosìtottak a tárgyaló feleknek, köztük nem állami
szereplőknek is.
A hatalom indigenizációjának különös keretet adott, hogy a kolonializmus nemcsak államszerű területekre
osztotta fel a kontinenst, hanem a gyarmati korszak során három külső kulturális szférát épìtett ki a gyarmati
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hatalmak nyelvi befolyása alapján. A függetlenségi korszakban a frankofón, az anglofón és luzifón irányìtási
metodika többé-kevésbé tovább élt, s ennek megfelelő nyelvi-kulturális blokkok léteztek tovább, amelyeken
belül különböző belső struktúrák alakultak ki, valamint ennek hatása alatt álló külső kapcsolatok jöttek létre.
(Grant–Söderbaum, 2003) Ezeknek a területi egységeknek és kezdetleges állami struktúráknak a fennmaradása,
megtoldva a különféle oktrojált vagy exportált alkotmányos, kormányzati modellekkel, erősen megvonta a
lehetőséget olyan bennszülött irányìtási és szervezési rendszerek bevezetésétől, amelyek megfelelőbbek lehettek
volna a helyi hatalmi központoknak, illetve kormányzati felfogásoknak és kultúráknak. (Kreijen, 2003; Chikeka,
1990; Chabal, 1986)
Ámde az egyes afrikai államok politikai elemzései azt mutatják, hogy a bennszülött politikai elit tagjainak
túlnyomó része, köztük a függetlenségi küzdelem vezetői is, maguk is a kolonializmus idején kiépìtett
államalakulatok fennmaradását szorgalmazták. A vezetők az idegen uralom alól akartak felszabadulni, de nem
akartak államot a „nemzetüknek”, ehelyett átvették a gyarmatosìtók által kialakìtott államot, vele együtt
elfogadták az önkényes határokat is. (Murithi, 2005) Ennek indoka csupán annyi volt, hogy a kialakuló káoszt
vagy krìzist, a bizonytalan új állami berendezkedésbe fektetett időt és fáradságot meg akarták takarìtani.
Kétségtelen, hogy a dekolonizáció során az apparátus afrikanizációja megkezdődött, a függetlenné váláskor a
hivatalokban, állami szerveknél már számos afrikai segédkezett. Ezek az afrikai „káderek” szubjektìve
érdekeltek voltak a létező struktúrák, intézmények és működési szabályozások fenntartásában, relatìv ismereteik
is erre predesztinálták őket.
Az a tény, hogy az afrikai államok és nagyhatalmak többsége a létező határok fenntartását támogatta,
egyértelműen késleltette, hogy egyes régiókban és területeken a belső ellenzékiség kihìvásaira sor kerüljön.
Teljesen megakadályozniuk azonban nem sikerülhetett (ld. Szudán, Nigéria, vagy Kinshasa-Kongó esetét, ahol
az ellenzék komoly támogatottsággal kìsérelte meg az államok területi átrendezését, revìzióját). Ezek a területek
rendelkeztek az elkülönült, független államisághoz kellő néhány attribútummal. Más változatban – ìgy Kenya
északkeleti és Ghána keleti részeinek esetében – a szomszédos államban a határvidéken a helyi domináns etnikai
csoporthoz tartozók kormányoztak, s ez tartotta életben a szecessziós és revìziós-irredenta attitűdöt, illetve
akciókat. (Természetesen különbségeket fedezhetünk fel az ellenzékiség eszközeiben és intenzitásában.
Nigériában 1967–70-ben polgárháborúra került sor, Szudánban permanens polgárháborús viszonyok uralkodtak,
Kinshasa-Kongóban a polgárháborús folyamat internacionalizálódott.) (Beissinger–Young, 2002; v.ö. Benkes,
1985)
Különös hatást is tapasztalhatunk: a territorialitás-eszme kritikai hatása alatt az etnikai konfliktualitás
elszigetelődött a nemzetközi rendszertől. Az Európa-centrikusság jegyében illegitimnek nyilvánìtották azt a
feltételezést, hogy csak a közös nyelven, kultúrán és történelmi identitáson osztozó populáció jogosult arra,
hogy egyetlen állam részeként kormányozzák őket. Következésképpen elutasìtásra talált, hogy a nemzetközi
határokat úgy rögzìtsék, hogy azok lehetővé tegyék ezt a lépést. A territoriális elv szinte mindenütt, ahol az
etnicitás adta a legnagyobb impulzust egy elkülönült politikai státus követeléséhez, erősebbnek bizonyult. (Ld.
Togoföld, Biafra, Szomáliföld, Kinshasa-Kongó eseteit.) Az afrikai különbözőségek destabilizáló hatását
különféle módon kezelték, tompìtották, vagy éppen mélyìtették a vezető elitek. E mozgalmak, ha okoztak is
belpolitikai válságokat, Afrika nemzetközi kapcsolataira viszonylagosan elenyészőek voltak. (Nyilván adódtak
és a jövőben is lehetnek olyan kivételes esetek, mint például Eritrea.) (Grovogui, 1996; Murithi, 2005)

5. Patrimoniális és személyi uralom
Az örökölt helyi kormánystruktúrák a politikai autoritást horizontálisan osztották, nem pedig hierarchikusan. A
függetlenség után ezeket lokális adminisztrációval váltották fel, amelynek alkalmazottai az állam fővárosában
székelő feletteseiknek tartoztak elszámolással és tőlük kapták az utasìtásokat is. A túlközpontosìtott,
hirerarchizált végrehajtói hatalom esetén a jog csekély mértékben volt kötelező az államot működtető elitre. (Ld.
Idi Amin ugandai, Jean-Bédel Bokassa közép-afrikai és M. Nguema egyenlìtői-guineai vezetők gyakorlatát.) A
személyi uralmat klientizmussal párosìtották, ismét csak azzal a céllal, hogy legitimitást szerezhessenek a
politikai rendszeren belül. (Jackson–Rosberg, 1982)
A posztkoloniális Afrikában nem mindig követik a jogi-racionális kereteket. A hivatalnok réteg magánszerepe
és közszerepe összevegyül. Ez a gyakorlat még nem eredményez anarchiát, hiszen valamiféle sajátosnak
minősülő politikai rend és legitimáció az emlìtett módon személyi uralommal a deficitek és zavarok, a rosszul
kormányzottság ellenére mégis létezik. (Gyimah-Boadi, 2004; Diamond–Plattner, 1999)
A patrimonializmus és a „personal rule” gyakorlatában a vezetők az államot sajátjuknak tekintik, s ennek
megfelelően a kormányzás önkényes vagy önkényuralomba torkollik. A vezetőt a patronázs alanyai és a
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klientúra övezi, erős a csatlósok befolyása a társadalomra. (Ez a jelenség a középkori és kora újkori Európa
monarchikus és vallási államaiban is létezett.) Afrikában valójában egy neopatrimonializmus jött létre.
(Clapham, 1996) Ez az uralmi forma alacsony hatékonyságú, alkalmas a frakciózásra. Meglepőnek tűnik, de a
vezetők saját érdekükben gyakran folyamodtak az általuk ellenőrzött frakciók közötti rivalizáció felkeltéséhez,
egyfajta machiavellizmus jegyében. Ennek a frakciók között zajló drámai rivalizációnak jellegzetessége, hogy a
hivatalnok réteg a források kihelyezését nem a szükségletek felmérése alapján, hanem sokkal inkább a
követelések ereje és kockázata szerint végzi. A közügyek elenyésző visszacsatolást és figyelmet kapnak.
(Villalon–VonDoepp, 2005)
A vezető elitbe kerülés módja is különös hatással van az államiságra, a kormányzati működésre. Eszerint vagy a
függetlenségi, „nemzeti” mozgalom élharcosaként kerültek az elitbe, vagy katonai puccsot hajtottak végre, s
paradox módon ezzel helyre állt a kontinuitás az afrikai vezetési kultúrában. Ez a gyakorlat az 1980-as és 1990es években némileg változott, részben a többpárti választások révén döntően a külvilág nyomása miatt, részben a
vezetők magas életkora kìnált lehetőséget a jogi-racionális politika eszközeihez és módozataihoz való
visszatérésre. Ez az időleges elmozdulás arra világìt rá, hogy a politikai autoritás Afrika államaiban sem
nyugodhat kizárólagosan az erőszakon és az „elvevésen”. Tény azonban, hogy az erőszaktevés és az
ellenerőszak állandósulása az állam összeomlásához vezetett több esetben. (Zartman, 1995; Sandbrook, 2000;
Reno, 1998)
Fontos a kétségtelen azonosságok ellenére különbséget tenni a patronázson alapuló legitimáció és a klientizmus
között. Az előbbi igen törékeny rezsim, az utóbbi vertikálisan kiépülő rendjével bizonyos kiterjedés esetében
politikai stabilitást is teremthet. Természetesen a klientizmus is a kliensek kizsákmányolására épül fel. (A
politikai afrikanisztikai kutatások során kiemelt figyelemmel kell a vonatkozó elemezéseket folytatnunk.)

6. Az afrikai nacionalizmus különössége
A posztkoloniális Afrikában a politikát – mondhatni – a „nacionalizmus” ideológiája határozta meg, áthatva
még a szocialista irányultságú és más töltetű modernizációs kìsérleteket is (populizmus, államkapitalizmus).
A nacionalizmus áramlata Afrikában nem annyira fizikai entitásként jellemezhető, minthogy egyértelműen a
szabadság és a szuverén államiság megszerzését jelentette mind a vezetők, mind a politika világából kirekesztett
tömegek számára. Ekként sokkal inkább egy érzésvilágot közvetìtett, mintsem politikai tudatosságot.
A függetlenné válást követően a nacionalizmus gondolatiságának több attribútumát kellett létrehozniuk a
hatalomban részesülőknek: ìgy a szimbólumokat (zászló, himnusz, ceremóniák, protokoll), az értékválasztást,
értékrendalkotást a hagyományok figyelembe vételével; a beszélt nyelvi egységet; történelmi tudatot; az
összetartozás által adható biztonságot; nemzetközösségi életmódot és jogrendet; a politikai hatalom átfogó,
demokratikus modelljét stb. (Berger–Huntington, 2002)
Az afrikai öntudat megjelenése és terjedése az 1950-es évek közepétől élénkülő intenzitást mutatott, ám
korántsem volt biztosìtott, hogy a társadalmak tagjai akartak-e magasabb egységbe tömörülni, illetve, hogy
képesek-e önrendelkezésüket megvalósìtani, az afrikanizációt különös és sajátos körülményeikhez igazìtani,
továbbá a szükséges intézményeket létrehozni és működtetni, külső biztonságukat szavatolni.
Külön figyelmet érdemel az etnicitás-érzés, amely gyakran olyan erőteljesen volt és van jelen az afrikai
népességben, mint a „nacionalista” érzések. Zavart okozhat e kérdéskörben, hogy egyes magyarázatok szerint az
afrikai „törzsek” a prekoloniális múlt maradványai. (V.ö.: a primordialista nézetekkel, amelyek erős
leegyszerűsìtéssel közelìtik az etnicitás, multietnicitás létezését.) Más megközelìtésben a „törzs”-jelenséghez
negatìv társìtások tapadnak (ld. a tribalizmus problematikát), jóllehet a törzsek „kialakìtásában” a gyarmatosìtók
tevékeny szerepet játszottak a 19. és 20. század folyamán. A közösségeket a gyarmati adminisztráció regionális
keretekbe vonta össze, hogy ezzel is megkönnyìtsék a gazdasági és politikai irányìtást. A főnököket mint
mediátorokat alkalmazták, akik kivételezettek lévén mindent elkövettek, hogy a törzs mìtoszát fenntartsák és
erősìtsék. Ezek az entitások sokkal inkább mesterséges társadalmi konstrukcióknak számìtanak.
Megkockáztathatjuk, hogy a „törzshöz” tartozás adott lehetőséget arra, hogy az egyének részesülhessenek az
állam által juttatott javak elosztásában. (Thomson, 2004; Bayart–Ellis–Hibou, 1997)
A modern politikai afrikanisztika képes kimutatni az etnicitásban, valamint a tribalizmusban meglévő pozitìv
lehetőségeket is. (Pl. a leginkább elnyomó afrikai rezsimekben is rákényszerültek az állami elitek, hogy
elismerjék az ún. etno-regionális hatalom létezését, s ezáltal az állami és a „civil” igények valamilyen mérvű
kielégìtése megtörténhetett.) (Rothchild–Olorunsola, 1983) Bizonyìtható, hogy a kormányoknak különösen
kiélezett válsághelyzetekben ki kellett elégìteniük az etnikai csoportok követeléseit, adott esetben a
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pacifikációhoz segìtséget kaphattak (pl. egy-egy vezetőt behìvtak, illetve befogadtak a végrehajtó hatalomba).
Természetesen arra is jócskán találunk példát, hogy az állami elit a függetlenségi korszakban tudatosan
fenntartotta az etnikumok közötti egyenlőtlenséget (az egyetlen etnikai csoport uralmára épìtett államiság is
gyakori jelenségként ismert előttünk). Mindenesetre az etnicitás nem „veszett el” örökre az állam és a civil
társadalom közötti kapcsolatok harmonizációja, avagy áthidalása tekintetében, még akkor sem, ha hajlunk arra,
hogy szembeállìtsuk a nacionalizmust (állami ideológiát) az etnicitással, amely a civil társadalmiság
sokféleségének különös megjelenìtője és hordozója a fekete kontinensen. (Rothchild, 1997)
Nyilvánvaló, hogy az európai nacionalizmustól különbözik az afrikai nacionalizmus. Mit tapasztal a kutató?
Afrikában nem egy bennszülött társadalmi erő követelte az állam létrehozását, hanem külső kényszer hatása
alatt egymással ellentétes identitású csoportokat zártak össze az adott területeken. A modern gyarmatosìtásnak
áldozatul esett Afrikában hiányzott vagy alig mutatkozott az egységtudat, illetve a közös kultúra az afrikai
gyarmatállamok népességeit/közösségeit nem lehetett nemzetként leìrni, regisztrálni. (A kolonialista tisztviselők
inkább mélyìtették a meglévő különbségeket!).
Ébredés az 1950-es években volt tapasztalható, amikor megkezdődött a gyarmati uralom bìrálata, s
szervezettebb antikolonialista akciókra is sor került. Szerte a kontinensen kialakult az ellenrasszizmus, mint a
szabadulás primer formája és eszköze (szélsőséges esete). A kialakulóban lévő afrikai nacionalizmus központi
gondolata az „afrikaiság”, az afrikai sorsközösség és mivolt nemzeti egységben való kifejlesztése volt,
mégpedig az alapvetően pluralisztikus viszonyok és jellemzők megtartásával, avagy annak dacára. A cél
általánosan a multietnikus, multikulturális, több vallású, különféle rasszhoz tartozó társadalmi entitások egyetlen
egységes nemzetbe tömörìtése, „gyűjtése”, ott, ahol az afrikaiak a leszármazás és az etnicitás alapján alakìtották
ki identitásukat, illetve szocializálódtak, nem pedig a területhez tartozásuk szerint, a függetlenedéskor a
területileg adott új quasi „nemzetállamhoz” kellett csatlakozniuk a dekolonizáció folyamatában. (Thomson,
2004)

7. Az afrikai nacionalizmus és az „ afrikai út” kihívásai
A fentiek okán/miatt az afrikai nacionalizmus a függetlenség után sem veszìtett aktualitásából, s ìgy az új afrikai
államok ideológiájának meghatározó részét képezte a nemzeti „egységesìtés” koncepciója. Következésképpen
betiltották az ellenzéki pártokat és szervezkedéseket, befolyásuk alá vonták a civil szervezete ket
(szakszervezeteket, ifjúsági, diák- és nőmozgalmakat, egyleteket). Sőt, gyakran betiltották az etnikai alapú
szervezeteket. Nem jó szemmel nézték a helyi nyelvek használatát. Hivatalos nyelvnek többnyire a hatalomra
került politikai elitcsoport nyelvét ismerték el az anyaországé mellett. (Az afrikai útválasztások behatóbb
vizsgálatára nyújt lehetőséget a szerző korábbi tanulmánya: Benkes, 2001: 247–275. és Benkes, 2006.)
A politikai-jogi függetlenség elnyerését követően valamennyi új állam számára elkerülhetetlennek tűnt a
Nyugattól való függőség lazìtása, csökkentése. Az eliteknek ehhez át kellett állìtaniuk a gazdaságot, hogy a
helyi fejlődési szükségletek elsőbbségét elősegìtsék és biztosìtsák. Kevés új afrikai vezető vélte úgy, hogy a
kapitalizmus és a liberalizmus a megfelelő mód a saját fejlődéshez. Már csak azért is, mert a tőkés szisztéma
kiterjedtsége a világban továbbra is hátrányosan érintette az új afrikai államokat. Így az egalitárius ideológia
vonzásköréhez sodródtak (ezt választották). Kezdetben, de később sem közvetlenül a szovjet modellt vették át
(kivéve egyes eseteket, amelyek időben és térben is korlátozottan fordultak elő).
Az irodalomban elterjedt – egyúttal vitatott is – az a vélekedés, hogy az európaiak beavatkozásai előtt az afrikai
populáció „osztálynélküli”, „közösségi” és „egalitárius” társadalmakat foglalt magában, amelyekben a közösség
érdekei mindig elsőbbséget élveztek az egyénekével szemben (ezek ún. szocialisztikus, ősi kollektìv elemek,
amelyek visszaállìtása kézenfekvő alternatìv megoldásnak látszott). Valójában a függetlenség első generációs
vezetői a régi tradicionális értékek és a modern technológiák, valamint a nemzetállami státusz ötvözetével
kìsérleteztek. Kétségtelen, hogy az afrikai szocializmusok egyes tìpusaiban fellelhető közös vonás, hogy a falusi
közösségek egyenlőségi viszonyait és együttműködését, afrikai humanizmusát a modern termelési módszerek és
az oktrojált állami intézmények által generált gazdasági és kormányzási képességekkel kìvánták összetársìtani.
Az afrikai szocializmusokban ìgy az állam központi szerepet kapott mind politikai-társadalmi, mind gazdasági
téren. Különös fejlemény, hogy az egypártrendszer bevezetése is a nemzeti egység megteremtése nevében
következett be rövid idővel az elindulást követően számos afrikai országban. Valós akadályok lebontásának
leginkább ez a politikai berendezkedés látszott megfelelő esélyt adni. Nyomós indokok szóltak a szocialista
opció mellett:
• a nemzetközi gazdaság helyzete és annak természete,
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• a népesség mobilizációjának nehézségei (ld. a falusi társadalmakat, közösségeket),
• a belső megosztottság felszámolásának ügye,
• az afrikanizált hatalom részeseinek, az afrikai elit önös törekvései, amelyek az államot destabilizálták és a
társadalmi biztonságot súlyosan sértették (pucscsok, polgárháborúk, genocìdiumok, háborúk). (Benkes, 2006;
Francis, 2005; Engel–Gentili–Chabal, 2005; Chabal, 1986)
Ezt az opciót az sem negligálja, hogy az afrikai szocializmust is támadások sorozatai érték [lásd az
„afromarxista” törekvéseket: Szomália (Mohamed Siad Barré), Brazzaville-Kongó (Marien Nguabi), Etiópia (H.
Mariam Mengistu 1974. szept.–1991), Benin (Mathieu Kérékou), Madagaszkár (1975. jún.–), Zimbabwe,
Namìbia és Dél-Afrika felszabadìtó mozgalmai szimpatizáltak a tudományos szocializmus ideológiájával].
Közismert, hogy az afrikai szocializmusok kudarcos gya- korlathoz vezettek: a gazdasági függőség fentmaradt,
a hatalom a korrupt diktátorok kezében összpontosult, mélyült a fekete kontinens külső és belső válsága, nőtt a
leszakadása még a harmadik világon belül is.
Az „afromarxisták” kevésbé voltak nacionalisták, mint az afrikai szocializmus elindìtói. A halmozottan
hátrányos afrikai viszonyok közepette azonban az ilyen politikai rezsimek is előbb-utóbb a liberalizációhoz
nyúltak az ún. „közérdek” nevében (ld. az 1980-as évek rideg gazdasági környezetét!).
A következő válságfázisban az afrikai kormányzati gyakorlat eltolódott a populizmus felé a túlzott önérdekű,
nepotista töltetű, nem ritkán monarchikus viszonyokat idéző feltétlen totalitárius diktatúrák hatására. Az új elit
hirdetett célja ilyenkor „a hétköznapi ember döntési pozìcióba emelése”. A rendszerint katonai kormányzást
megvalósìtó populista csoportok mintegy összakapcsolták az államot és a civil társadalmat. (Burkina Faso
(1983–1987): Thomas Sankara; Ghána (1981–2001): Jerry Rawlings; Lìbia (1968-): Kadhafi; Uganda (19861996, 2001-): Yoweri Museveni).
Az afrikai kormányzás populista tìpusaiban a „közjólét” hangoztatása a központi elem, hirdetett politikai
üzenetük pillérei pedig a becsületesség, erkölcsösség és elszámoltathatóság. Ezekkel a kihìvásokkal állìtják
maguk mellé a társadalom tagjait, mintegy azt vìzionálva, hogy a demokrácia új szintjét valósìtják meg
hatalomra kerülésükkel. Tény, hogy kormányzásukkal bizonyos közvetlen ellenőrző apparátusokat hìvtak életre
(ld. a ghánai Népi Védelmi Bizottságokat, Burkina Fasoban az ún. forradalmi bizottságokat, s Lìbiában az
iszlám és a görög mintájú közvetlen demokrácia kìsérleteit, illetve szándékát). (Villalon–VonDoepp, 2005)
A populista kormányzást azonban maguk az állam felső osztálybeli tisztviselői számolták fel, részben saját
hatalmuk féltése, részben a változatlanul meglévő új nacionalista nemzetépìtő akarat alapján. Az erős központi
kormányzás iránti igény elvileg indokolttá tette, hogy felszámolják a tömegek „önkormányzási gyakorlatát”.
Fekete-Afrika államaiban a rosszul kormányzottság betegsége ellen több vezető elit az államkapitalista rezsimet
részesìtette előnyben (Kenya, Elefántcsontpart, Malawi, Nigéria, Kamerun, Marokkó, Gabon). Ámde a
viszonylag széles körben tevékenykedő magánvállalkozásokat jelentős állami beavatkozásokkal korlátozták,
mìgnem végül is a vállalatok privatizációja mellett döntöttek. (van de Walle, 1999; Ferguson, 2006;
Himmelstrand–Kinyanjui–Mburugu, 1994)
A különféle tendenciák következményeiként inkább a már emlìtett negatìv szuverenitás és a „quasi államiság”
bizonyìtványát állìthatjuk ki. (Grovogui, 1996) A függetlenségi korszak eddigi folyamatában bizonyos pontokon
változott a status quo (ld. Tanganyika és Zanzibár egyesìtését 1964-ben, Eritrea különválását 1993-ban).
Emellett több esemény zajlott le, melyek arra utaltak, hogy a dekolonizáció utáni afrikai politikai térkép tükrözte
viszonyok változatlanul képlékenyek. Az Afrikai Egység Szervezet megalakulásakor Szomália és Marokkó
bejelentette, hogy nem ismeri el a határok sérthetetlenségét. Más esetekben Afrika-közi intervenciókat indìtottak
egyes vezetők a velük szomszédos államok ellen. (Ilyen beavatkozással távolìtották el Idi Amint a hatalomból
Ugandában a tanzániai csapatok 1979-ben.)
A szecesszionizmus (Katanga/Shaba, Biafra) és az irredentizmus (Szomália) tűzfészkei fentmaradtak, a
konfliktusok eszkalálódtak (Ogaden, Darfúr). Dél-Afrika az 1980-as években stratégiájának középpontjába
állìtotta a szomszédos területek destabilizációját, mintegy az apartheid-politika biztosìtása céljából. Ugyanìgy
járt el Marokkó a nyugat-szaharai övezetben, megszállva Mauritánia és Algéria érintőleges területeit. A Lìbia és
Csád közötti háború hasonló motivációból következett be. (Nugent, 2004; Meredith, 2005)
A „nemzetalkotás” sikertelenségét illusztrálták a Zambia–Kongó–Malawi közötti területi konfliktusok, miként a
közép-afrikai Nagy Tavak vidékén zajló regionális háborúskodás Ruanda, Uganda, Zaire egymás közti
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konfliktusába Angola, Namìbia, Szudán és Csád is beavatkozott különleges katonai kontingensek bevetésével
1999-ben.
A nemzetalkotási láz korszakos kérdésének máig tanulságos elemét képezi két degradációt keltő
jelenségcsoport:
1. A különféle alkalmi rendszerkìsérleteken keresztül képviselt akarat a civil társadalom elnyomásával és
kizsákmányolásával járt.
2. Afrikában az államok összeomlása, az államkudarc permanenciája következett be. Az afrikai államok és
vezetőik ideológiája többségükben nem a civil társadalom érdekeit szolgálta, ezért az ún. civil társadalom
gyakran megvonta támogatását az államtól. Egyik ideológiai kurzus – nacionalizmus, szocializmus,
populizmus, államkapitalizmus – sem teremtett olyan rezsimet, amelyben ne a politikai és bürokratikus elit
szűk és önös érdekei érvényesültek volna. A mai Afrika több vonatkozásban ugyanebben a „betegségben”
szenved. (Mudimbeboyi, 2002)

8. Az EU Afrika-politikája napjainkban
Az afrikai államiság és a nemzetközi rendszerbe való „beágyazódás” ügye nem vonatkoztatható el az EU és
Afrika között fennálló viszonyoktól. A hidegháború lezárulta után az EU Afrika-politikájának tartalma és iránya
több nagy állam kétoldalú kapcsolataihoz és a nemzetközi pénzügyi intézmények politikájához hasonlìt.
Tapasztalható e politika genézisében a kontinuitás és a változás is. A bővülő EU a saját jogán továbbra is
jelentős „globális aktor” Afrikában. Elméleti megközelìtésben három iskola hatásai mutathatók ki:
• A liberális gondolatkörhöz kötődik a kölcsönös kedvezményes kooperatìv modell. E politika képviselői az
afrikai államoknak a világgazdaságba való tartós integrálódásának követelményét hangsúlyozzák. (Ld.
Lumumba-Kasongo, 2005; Ferguson, 2006)
• A dependencia-kritika képviselői az EU–afrikai kapcsolatokat egy széles centrum–periféria struktúrában
interpretálták főleg az 1970-es években. Az ő felfogásukban a Lomé-konvenció az Észak–Dél közötti erős
függőségi kapcsolatot erősìtette. (Ld. a STABEX és SYSMIN eljárásokat.) (Adedeji, 1993)
• A globális vagy történeti kontextus hìvei az euro-afrikai problematikát, az Észak–Dél kapcsolatok történetét a
legtágabb összefüggésekbe ágyazottan ìrják le. (Clapham, 1996; Chazan, 1999; Engel–Olsen, 2005)
Az EU-nak Afrikával hosszútávú formalizált kapcsolatai vannak (segélydonor szerepvállalás saját jogán, az EUról szóló szerződésben explicit módon vállalt fejlesztési politika). A „történeti” megközelìtés koherens és
alaposabb képet vázol fel, s hangsúlyozza a posztbipoláris korszakra való átmenet elmúlt mintegy másfél
évtizedében történt változásokat. (Pl. aláìrásra került a Lomé IV. konvenció 1989-ben, ebben megemelték a
szerződés időtartamát 5 évről 10 évre, a konvenciót folyamatosan felülbìrálva.) Az EU gyakorlatában
növekedett a neoliberális gondolkodás hatása is, ezzel explicitebbé váltak a gazdasági és politikai feltételességek
(ld. cotonou-i megállapodás, 2001). Az afrikai államokkal és kormányzataikkal szemben támasztott
követelmények és kötelezettségek nőttek az EU-ban végrehajtott ún. strukturális kiigazìtás (SAP) következtében
(a Bizottság fejlesztési politikájának hivatalos bemutatásában központi szerepet kapott a kölcsönös
interdependencia). Több afrikai állam ellen léptettek életbe politikai feltételeken alapuló szankciókat. A
cotonou-i megállapodás másik jelentős hatásaként emlìthető, hogy az EU nyitott a nem-állami és önkormányzati
szereplők felé (ld. a megállapodás 6. és 7. cikkelyét). Hasonló hatású lehet a magánszektornak szánt szerep
felértékelése is.
Az EU közös kül- és biztonságpolitikája (CFSP) terén bekövetkező változások is hatást gyakorolnak Afrikára
(ld. a viselkedési kódexek, a Nemzeti Figyelő Programok, továbbá a gyorsreagálású erő életrehìvását).
Az EU tehát, miközben több esetben a multilateralizációra is igényt tart – főleg az ACP-országokkal való
kapcsolatban –, a neoliberális politika fokozott alkalmazásával egyértelműen jelzi Afrika-politikájában, hogy
jelentős nemzetközi aktorként kell számolni vele az afrikai fejlesztési együttműködés során. Önmagában ez a
célkitűzés is magával vonja, hogy az EU a konfliktusmegelőzés szükségességét pártolja, ami egyben gyengìtheti
a béke és biztonság megteremtésének nemes célkitűzését az adott, s különös afrikai környezetben. (Ld. a
cotonou-i megállapodás 1. cikkelyében deklarált célkitűzést.) (Hurt, 2004; Chazan, 1999; Engel–Olsen, 2005).
Afrika „betegségeinek” kezelésében kikerülhetetlen, hogy az emberi jogok, a demokratikus elvek és a jogi
szabályozás alapelemeit is bekapcsolják a külvilág Afrika-politikájába.
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9. Összegzés
A politikai elemzés szempontjai szerint az államok kormányainak legitimitációs helyzetétől függ az, hogy békés
vagy erőszakos viszonyok jellemzik a társadalmakat. Legitimációs válság esetén erőszakhoz kell folyamodniuk.
Az afrikai kormányok esetében jellegzetes, hogy önérdektől vezérelt uralkodó elitek az erő alkalmazásával
akarják elérni a bizalom mélyìtését, végül is a kormányzottak támogatását. A tradìció, a karizma és a jogiracionális autoritás elemei közötti egyensúly, illetve harmónia (ld. Max Weber felfogását) az afrikai hatalmikormányzási körülmények között is alapvető követelmény. Viszont a kontinens államaiban a modern
intézmények „homlokzata” mögött a célszerűtől és kìvánatostól eltérő politikai környezet – személyes uralom, a
központosìtott politikai tevékenység – húzódik meg. A „patronázs”, amely az állami források eloszlásán alapul,
teremti meg a kormányzók és kormányzottak közötti fő köteléket a posztkoloniális Afrikában.
Az afrikai vezetők nagy többsége – előbb vagy utóbb – patrimonizálta az örökölt quasi modern állami
struktúrákat. Ez részben érthető, hiszen a liberális demokrácia, illetve a jogi-racionalizmus, a jogállamiság
oktrojált intézményeinek működtetése különös próbatétel elé állìtotta a társadalmakat, némi túlzással élve, az
adott konstellációban szinte kivihetetlennek bizonyult ez a politika. Ugyanakkor a különféle afrikai
sajátosságokhoz és közös jegyekhez való adaptáció feladatával sem tudtak megbirkózni. Többnyire az történt,
hogy a hatalomkoncentráció érdekében a szervezett ellenzékiség mozgásterét szűkìtették, vagy fel is számolták
az autonóm kritikai szereplők és szervezetek lehetőségeit.
Az utóbbi drasztikus jelenségek azt jelzik, hogy a vezető elitek politikai egyeduralmuk védelme során nem
elégedtek meg az őket érő bìrálatok semlegesìtésével, felhasználva a formális kormányzati mechanizmusokat.
Több esetben az egypárturalom rezsimjéhez tértek vissza, amely biztosìtotta, hogy a hivatalos állampárt
folytathatott kampányt, fejlődhetett mozgalommá, helyesebben az egypárti államokban a totális ellenőrzés alá
vont egyetlen párton keresztül fejlesztettek ki mozgalmakat. Az ellenzékiség potenciális forrásait minden
eszközzel elzárták ezekben a rezsimekben, reprezentánsaikat több esetben érdekeltté tették a status quo
fenntartásában (pl. úgy, hogy pozìcionálták őket az állam struktúrájában). (V.ö. Kinshasa-Kongó, Ghána és más
diktatórikus rezsimek eljárásaival!)
Az egypárti államiság bevezetése, vagy az affelé való elmozdulás az afrikai országokban különféle ideológiai
irányultsággal párosult. Nkrumah a többpárti politizálást a társadalmat megosztó szisztémának tartotta. Sékou
Touré a guineai szocialista ideológia alapján döntött az egypártrendszer és a pártállamiság mellett. Tanzániában
J. Nyerere az egypártrendszert ìtélte megfelelő társadalmi-politikai berendezkedésnek a demokrácia épìtéséhez.
Miután a modern demokrácia pluralista formájának nem voltak történelmi gyökerei a kontinensen, több
államban a kormányzó elit a gazdasági szférában nem engedhette meg a szabad piac térnyerését, mivel a
társadalom több szereplője, ìgy az egyének is az állami struktúrán kìvül kerülhettek. A sors iróniája, hogy az
afrikai államokban a nem állami aktorok jelenléte igen erős, részesedésük és számarányuk nőttön-nőtt a
függetlenségi korszakban.
A centralizáció jelszava az „egység” megteremtése volt, ami egyszerre biztosìtotta a hatalomhoz jutott elit(ek)
privilegizált helyzetét és azt, hogy az afrikai sokféleségből fakadó konfliktusokat a kritikus küszöb alatt tartsák.
(Ez persze hosszú távon mégsem bizonyult sikeres megoldásnak.)
A politikai afrikanisztika szemszögéből nézve az elemzések arra utalnak, hogy az afrikai politika kulcsa nem a
„verseny”, hanem egyfelől az alku, illetve paktumkötés, másfelől a monarchikus diktatúra fenntartása volt. Ezt
jelzi, hogy az egypártrendszerek bevezetésekor az esetek többségében az elitek ráhatása, manipulációja miatt
jelentős támogatás érkezett a választóktól. A nacionalizmus vezető képviselői és hìvei nem vetették el az
európai felfogásból a dekolonizáció keretében létrehozott politikai-intézményi környezetet az emlìtett önös
érdekek biztosìtásának akaratán túl, azért sem, mert a gazdasági fejlődés/fejlesztés elsőbbségének
filozófiája/stratégiája feltétlen erős vezetési-kormányzási metodika alkalmazását igényelte. Ekként nézve a
hatalomösszpontosìtási gyakorlatot, Afrika nem járhatta azt az utat, amely a rövid lejáratú és csak közvetetten
ellenőrizhető üzletelés expanziójához vezethetett.
Összességében az afrikai környezetben az egypártrendszerek és pártállamiság kialakulásának ún.
„jogosultságához” legalább négy komponens az egység, az ellenzékiség negatìv minősìtése, a hagyomány és a
gazdasági fejlődés kényszere adott igazolást. A választott egypárti centralizációs szisztéma azonban nem hozta
meg a várt eredményeket. Ez a rendszer kizárta vagy csökkentette az állam és a civil társadalom közötti
kapcsolatokat. A hosszabb távon jelentkező negatìvumok közül kiemelkedően fontos, hogy a függetlenség
bevezetésekor a nyìltabb politikai verseny- és együttműködési szisztéma hiánya miatt az afrikai politikusok és
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bürokraták körében kialakult az a tudat, hogy privilegizált helyzetük szükségszerű és garantált, továbbá, hogy ez
felel meg az afrikai kultúráknak és tradìcióknak.
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3. fejezet - Az afrikai államhatároktól
a határtalan Afrikáig
Csizmadia Sándor
„Ha be is következne, hogy önök közül egyesek vagy mások úgy akarnának határozni, hogy én idegen legyek
Dakarban, Bamakóban vagy Ouagadougouban, azt felelném, kár a fáradozásukért: én otthon vagyok
Bamakóban és nem tehetnek semmit ellene”.
Emile Derlin Zinsou, benini politikus, 1968-69-ban az ország elnöke, Bamako, 1959.
„Egy össz-afrikai konföderális kormány megteremtése az egyetlen kínálkozó út Afrikának, hogy fölszámolja a
szegénységet és az afrikai embert a világ egyéb térségeivel fenntartott kapcsolatában megalázó konf liktusokat.”
Houdou Ali, volt benini ifjúsági és kulturális miniszter, Cotonou, 2008. 1
A mondializáció és a globalizáció integratìv és dezintegratìv logikái és dinamikái által artikulált globális
világrend kontextusában, valamint az Afrikai Egyesült Államoknak – az Afrikai Unió soros elnöke Muammar
Kadhafì által is napirenden tartott 2 – perspektìvájában sokat értekeznek a kontinensen a „nemzetállam” kudarca
3
kapcsán az államra közömbös, informálisan szerveződő szubetatikus és transzetatikus „közösségi életterek”
sokasodásáról és összekapcsolódásáról, a nemzeti határokról, mint feszültségek vagy fegyveres összecsapások
kiváltó okáról, és ezzel összefüggésben, a határok „dekonstruálásáról”, „virtualizációjáról”, „átjárhatóvá
tételéről” vagy „megszüntetéséről” a politikai, gazdasági és jogi szakirodalomban vagy egyéb diskurzusokban.
Mindazonáltal a nemzeti törvénykézesek – a tőkék, áruk, szolgáltatások elvileg szabad áramlásával szemben –
egyáltalán nem vagy nem eléggé megengedőek az állampolgárok szabad áramlása tekintetében, annak ellenére,
hogy az elmúlt évtizedben a rendelkezések bizonyos térségekben és bizonyos vonatkozásokban rugalmasabbá
váltak a demokratizálódás és a szupranacionális törvénykezés hatására. 4
Az Afrika Unió 2010. óta használatos lobogója

Un gouvernement confédéral pour sortir l’Afrique de la pauvreté in : http://www.apanews.net/ 2008.12.20.
Az 53 tagállamot számláló Afrikai Unió állam -és kormányfőinek zárt ajtók mögött tartott ülésén 2009. február 2-án a pánafrikai szervezet
székhelyén, Addisz Abebában választották meg egy évre a Kelet-Afrika – a tanzániai elnök, Dzsakaja Kikwete - után soros Észak-Afrika
képviseletében a lìbiai Nagy Dzsamáhìrìja (szocialista elnöki népi köztársaság) vezetőjét. Kadhafì a megválasztása utáni beszédében
kifejezte azt a reményét, hogy „mandátuma a komoly munka és nemcsak a szavak ideje lesz”. Hangsúlyozta továbbá annak szükségességét,
hogy „Afrika ügyét előre, az Afrikai Egyesült Államok felé vigyék”. Azt is hozzátette: „Nem vagyunk közel a megvalósulásához. Még
mindig szuverén államok vagyunk. Ha ez a helyzet továbbra is fennáll, semmi nem történhet”. Kadhafi az egyik fő szorgalmazója volt
annak, hogy az Afrikai Egységszervezet 2001-ben Afrikai Unióvá alakult.
1
2

ld.: Kadhafi élu à la tête de l’UA pour un an. 2009 február 2. Julien Fanciulli videó tudósìtása. In: www.France24.com
3
ld. a magyar szakirodalomban Búr Gábor: Gyenge államok és államkudarcok c. összefoglaló tanulmányát és bibliográfiáját in: Marton
Péter (szerk.): Államok és államkudarcok a globalizálódó világban. Teleki László Külpolitikai Tanulmányok Központja, 2006. E-book.
4
Például a Nyugat-afrikai Államok Gazdasági Közösségéhez tartozó országok – elvileg a közösség területén egységes útlevéllel rendelkező
– állampolgárainak már nincsenek olyan kötelezettségei, hogy letéti pénzt fizessenek be az államkincstárba vagy előzetes engedéllyel
rendelkezzenek az államterület elhagyása érdekében. De még a Közösség rendelkezései is gyakran holt betűk maradnak, mivel minden
egyes tagállam végül is fentartja magának a jogot, hogy meghatározza a területére való belépés feltételeit, ezért az idegenekre vonatkozó
rendelkezések országonként változnak.
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Forrás: AU
Ha az afrikai kontinensen a gyarmatosìtással együttjárt a „határzónák” vagy „határövezetek” „határvonalakká”
szűkìtése, a posztkolonialista állam kezdetben mindent megtett, hogy azokból nehezen átjárható „akadályok”
legyenek és biztonsági okokra hivatkozott, hogy a független haza (szuverén nemzet) olyan képét terjessze, amit
minden áron védeni kell. Ennek az államnak a legfőbb pillérei a hadsereg, melynek alapvető rendeltetése az
államterület fizikai integritásának a védelme és az egy-párt voltak, melynek funkciója, hogy egységbe vagy
(állam)szövetségbe fogja az „egy és oszthatatlan nemzet” nemzetiségi, etnikai összetevőit.
Az 1989-1991 között zajló mauritániai pőlök és a szenegáli szoninkék 5 súlyos konfliktusa jól illusztrálja azt a
helyzetet, amikor a határoknak „akadályokká” transzformálása nehéz feladatok elé állìtja a posztkoloniális
államokat. Valójában a két ország viszonyának legsúlyosabb pillanataiban és a hatékony válságkezelési
mechanizmusok hiányában, az iszlám vallási vezetők fellépése tette lehetővé a feszültség lecsendesìtését, sok
ezer ember életének a megmentését és egy frankofon és egy inkább arab identitású ország között a diplomáciai
kapcsolatok helyreállìtását.
Egyébként a prekoloniális Afrika történetében, az embereknek és a javaknak az árucsere-forgalomhoz kötődő
áramlása egy állandó elemnek tűnik, amit a régiók egymást kiegészìtő jellege diktált. Ma az ilyen áramlásokat
gyakran a határokat kikerülő egyéni életstratégiák vagy az illegális mobilitás „fekete piacának” nevezik.
Napjainkban Nyugat- és Közép-Afrikában a politikai határokhoz és a monetáris övezetekhez közömbösen
viszonyuló három kereskedelmi zóna azonosìtható. Ezeknek a migrációs tereknek a spontaneitása szemléletes
példát nyújt az afrikai vidékek és közösségek informális integrációjára. 6
A két ország között a határul szolgáló Szenegál folyó mentén a mauritániai pől pásztorok és a szenegáli szoninké földművesek között
kitört, majd a fővárosokra is átterjedt, két évig zajló erőszakos és fegyveres konfliktus során súlyos atrocitások, gyilkosságok, mindkét
országból tömeges hazatelepülések (160 ezer mauritániai Szenegálból és 70 ezer szenegáli Mauritániából) történtek, ami tartósan
meghatározta a térségben élő különféle közösségek viszonyát és súlyos gazdasági következményekkel járt mindkét országban. Szenegálban
politikai következményekkel is járt. A két állam közötti diplomáciai kapcsolatokat 1992-ben állìtották helyre, s akkor nyitották meg a határt
is.
6
1. A benini öböl pólusát (Nigéria, Kamerun, Csád, Niger, Benin) három csoport ellenőrzi: a hausszák-kanurik és az ibók, akiknek a
tevékenységi központjuk Cotonou, valamint a jorubák, akik egészen Szenegálig terjedően tevékenykednek. 2. A központi területi egy- séget
a fan és diula csoportok ellenőrzik: tevékenységi területük Elefántcsontpart, Ghana, Togo, Burkina Faso és Mali keleti részén található, a
legfőbb mozgatójuk a haszonál- lat kereskedelem. 3. A nyugati térség, ami nagyjából megfelel a történelmi Szenegambia területének, a
Szahel-övezet és a szavanna közötti régi kapcsolatok mintájára működik. Az itt zajló folyamatok legfőbb szervezői a mandingók
(szenegambiai nép) tagjai, akiket diula elnevezéssel is illetnek.
5
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A hidegháború korszakában az Afrikai Egyesült Államok eszméjének a volt gyarmatosìtó hatalmak érdekeinek
is megfelelő 7 „befagyasztása” utáni aktualitását jelzi Abdourahman A. Waberi, dzsibuti származású ìrónak az
„Aux États-Unis d’ Afrique” cìmű 8 regénye is, amely – mintegy a nyugati előìtéletek elé tartott tükörként – a
világ szegény és gazdag országainak a mostani hierarchikus rendjét merőben felforgató szarkasztikus politikai
fikció, filozófikus narratìva Észak-Dél kapcsolatáról.
A regényben az Afrikai Egyesült Államok Szövetsége világhatalomként prosperál a maga megapoliszaival,
egyetemeivel, ösztöndìjas központjaival, bankjaival, világhìrű tudósaival és művészeivel. A jelenlegi nyugati
világnál azonban sem nem jobb, sem nem erényesebb afrikai föderáció közömbös a vérbe fulladt és feldúlt
Euro-Amerika milliónyi menekültjével szemben, akik minden eszközzel megkìsérlik, hogy a Nelson Mandela
által elnökölt Afrikai Egyesült Államokba jussanak: reménykedve tolonganak az euro-amerikai határokon vagy
éppen – ha szerencséjük van – élve jutnak partra Algìr vagy Dzserba tengerparti homoksávjain.
Vajon a pánafrikanizmus 9 szellemiségétől áthatott regény virtuális világán kìvül politikai utópiának vagy az
afrikai kontinenst régóta sújtó bajokra valódi megoldásnak tekinthető-e az Afrikai Egyesült Államok
koncepciója a globalizálódó világban?
Nyilvánvaló, hogy az afrikai államterületeknek a globalizációval együttjáró relativizálódása megköveteli az
„állam” és az „állampolgár” fogalmának és történelmi viszonyának újbóli meghatározását. Ehhez viszont
szervezetileg is túl kell lépni a válságba került posztkoloniális „hibrid” államon, s helyébe a multinacionális
államot kell épìteni, amely arra is képes, hogy beemelje a multietnikus szocietális afrikai hagyományt a
mondializáció folyamatába, s ez jelenthet megoldást a határok „virtualizációjának” problémájára is…

1. Az afrikai politikai - jogi határok kijelölése a
gyarmatosítás idején
Az „illegitimnek”, „önkényesnek”, „büntető jellegűnek” 10 tekintett határok kérdése valójában már az afrikai
államok függetlenné válásának idején napirenden volt és már akkor – miként a kontinenst átfogó államszövetség
11
gondolata és akarása – komoly vitákat váltott ki az afrikai vezetők között, hiszen egy alapvető kérdéssel
szembesültek: meg lehet-e vagy meg kell-e változtatni a létező határokat?
Papa Demba Fall:État-nation et migrations en Afrique de l’Ouest: le défi de la mondialisation. 2004. okt. 29. UNESCO. in:
http://unescodoc.unesco.org/images/0013/001391/1391144f.pdf
7
A Szovjetunió és az Egyesült Államok szembenállásából szerveződő kétpólusú világ akadálya volt egy valódi afrikai egységkormány
létrehozásának. A kommunizmus terjeszkedését feltartóztatni akaró amerikaiak a volt európai gyarmattartó hatalmak mögé álltak, akik nem
akarták veszni hagyni afrikai érdekeiket és befolyásukat az afrikai államok függetlenné válása után sem. A kommunista tömb országai az
Afrikai Egyesült Államok létrehozását verbálisan támogatták.
8
Abdourahman A. Waberi: Aux États-Unis d’Afrique, Jean-Claude Lattès, 2006. Az önmagát humanistának és nem az eurocentrizmussal
szemben fellépő afrocentrizmus hìvének tekintő ìró 1965-ben született Dzsibutiban, Franciaországban él, s francia nyelven ìr. A regényben
az olvasó szeme elé tárul az Afrikai Egyesült Államok gazdagsága és dinamikája a normandiai származású, fehér bőrű és szőke hajú kislány,
Maya történetén keresztül, akit az éhező és nyomorgó franciaországi régióban humanitárius missziót teljesìtő afrikai orvosok egyike örökbe
fogadott, kiemelt a nyomorból és magával vitt az eritreai Asmarába. Az afrikai ìgéret földjéről Európába visszatérő fiatal Maya szomorúan
tapasztalja Párizs bádogvárosait, Normandia nyomorúságos tájait, ahol találkozik az édesanyjával és végül megismeri a saját, a szülőföldjén
kezdődő valódi történetét…
9
Az afrikai múltat dicsőìtő és az afrikai értékekre épülő büszkeséget hirdető pánafrikanizmus a 20. század elején megjelent politikai és
kulturális mozgalom. A karib-tengeri Saint-Thomas szigeten született, később Libériában és Sierra-Leonéban élő Edward Wilmot Blyden
(1832–1912), majd az ő elképzeléseit tovább vìvő jamaikai születésű Marcus Garvey (1887–1940) munkásságában öltött testet, amely
minden afrikai vagy afrikai származású fekete ember összefogásával akarta az egész afrikai kontinenst, egy későbbi változat szerint, csak a
fekete-afrikai országokat egyesìteni. Az afrikai országok függetlenné válása idején a pánafrikanizmus kiemelkedő alakjai a ghánai Kwame
Nkrumah, eszmetársa, a trinidadi születésű, de Ghánában is élő Georges Padmore, a kenyai Dzsomo Kenyatta stb. A panafrikanizmus
sajátos értelmezése az afrocentrizmus, amely a szenegáli Cheikh Anta Diop történelmi és antropológiai tudományos munkáira támaszkodik,
s fő teoretikusa, az afro-amerikai Molefi Kete Asante. Az eszmeáramlat franciországi képviselői: Jean-Philippe Omotundé, René Louis Etilé
Parfait. Ez az irányzat Afrika és az afrikai diszpóra történetének átvizsgálását tűzte ki célul „afrikai szemüvegen keresztül”, s az
eurocentrizmussal szemben határozza meg önmagát. Anta Diop panafrikanizmusa azonban csak a fekete-afrikai országokra vonatkozott,
kizárta ugyanis abból „Fehér-Afrikát”, azaz az észak-afrikai országokat.
Molefi Kete Asante ide vonatkozó főbb munkái: „The Afrocentric Manifesto”, Polity Press, 2008; „The Afrocentric Idea”, Temple
University Press (revised ed.), 1998; „Kemet, Afrocentricity and Knowledge”, Africa World Press, 1990.
10
Karine Bennafla: Les frontières africaines sont pénalisantes. in: Georges Courade (szerk.): L’Afrique des idées reçues, Belin, 2006.
11
Föderációk (államszövetségek) létrehozására történtek kìsérletek, melyek közül csupán néhányat emlìtek. Nagy-Britannia ösztönzésére
1953-1963 között létezett a brit gyarmatokból, (Észak és Dél) Rhodézia és Nyaszaföld létrejött Államszövetség (vagy: Közép-afrikai
Föderáció), amely Dél-Afrika e térségében a gazdasági fejlődés elősegìtését és a függetlenségi késztetések visszafogását célozta.
Nyugat-Afrikában 1959 januárban a szenegáli Léopold Sédar Senghor és a szudáni (mali), Modibo Keïta megteremtették a Mali Föderációt,
amely a következő francia gyarmatokat fogta egybe: Szenegál, Francia Szudán (Mali), Felső-Volta (Burkina Faso) és Dahomey (Benin).
Dahomey és Felső-Volta két hónap után kilépett. Modibo Keïta a szövetségi kormány elnöke, Léopold Sédar Senghor a szövetségi
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Kwame Nkrumah síremléke (Accram Ghána)

Forrás: Edward Kamau
A vezetők többsége úgy döntött a „mérsékelt” Monrovia-i csoportnak (Elefántcsontpart, Szenegál, Tunézia stb.)
a „forradalmár” Casablanca-i csoport (Algéria, Egyiptom, Marokkó, Ghána, Guinea, Mali) felett aratott
győzelmének köszönhetően 12 , hogy együtt kell működni a volt gyarmatosìtó hatalmakkal és fenn kell tartani az
parlament elnöke lett. 1959. májusban a Francia Köztársaság elnöke, Charles de Gaulle fogadta a szövetségi kormány elnökét és elismerte a
Mali Szövetség függetlenségét, amit 1960. jún. 20-án kihirdette. A nyár folyamán a szenegáli és a szudáni (mali) politikusok közötti
feloldhatatlan politikai nézeteltérések elvezettek a Mali Föderáció széteséséhez. 1960. augusztus 20-án Senghor kihìrdette Szenegál
függetlenségét, Modibo Keïta pedig szept. 22-én a Mali Köztársasággá lett Francia Szudán függetlenségét jelentette be. A gambiai
puccskìsérlet (1981. júl.) leverése után Szenegál és Gambia hivatalosan 1982. jan. 1-től hozta létre a Szenegambia Államszövetséget
(Konföderáció), amelyben a konföderációs elveknek megfelelően mindkét állam megtartotta belső autonómiáját, de pénzügyi uniót alkottak,
közös hadsereget tartottak fenn, összehangolták a külpolitikájukat és a kereskedelmüket. Az államszövetség elnöke Szenegál elnöke (Abdou
Diouf), alelnöke Gambia elnöke (Dawda Dzsawara) lett. Annak ellenére, hogy több politikus is amellett érvelt, hogy a konföderáció
szolgáljon alapul a Szenegambiai Állam létrejöttéhez, a divergáló érdekek hatására azonban a szenegáli elnök kérésére az államszövetséget
1989. szept. 30-án feloszlatták.
Észak-Afrikában Huari Bumedien algériai elnök kezdeményezte az 1970-es évek elején az Észak-afrikai Egyesült Államok létrehozását
annak az öt államnak a részvételével (Algéria, Marokkó, Tunézia, Mauritánia, Lìbia), amely végül is 1989-ben az Arab Maghreb Uniót
alapìtotta meg. Kadhafi lìbiai elnök 1974-ben Burgiba tunéziai elnöknek vetette fel, hogy hozzák létre a tunéziai-lìbiai uniót, amely Iszlám
Arab Köztársaságként működött volna, ha létrejött volna.
Kelet-Afrikában Benjamin Mkapa (Tanzánia), Yoveri Museveni (Uganda) és Mwai Kibaki (Kenya) 2004-ben Dar es Salaamban jelentették
be, hogy az 1999-ben újonnan létrehozott Kelet-afrikai Közösséget Kelet-afrikai Föderációvá szándékoznak átalakìtani, melynek 82 millió
lakója élne 1,8 millió km2 területen. Egy általuk felkért bizottság szerint „A globalizáció kihìvásaira csak egy föderáció, nem pedig a kis
államaink keretében adhatunk választ”, másfelől úgy ìtélte meg, hogy a „Kelet-afrikai Föderáció 2010-ben ténylegesen létezhet”.
Emlékeztetőül: az 1967-ben alakult első Kelet-afrikai Közösség tìz év után megszűnt többek között Tanzánia és Uganda feszült viszonya
miatt (a többi okról ld.: Tarrósy István: Kelet-afrikai Föderáció: álom vagy valóság? In: Sebestyén – Szombathy – Tarrósy: Harambee.
Publikon Kiadó, Pécs, 2006. 384-393. o.). A tanzániai Julius Nyererének, a pánafrikanizmus egyik elkötelezett afrikai hìvének az afrikai
országok függetlenné válása idején 1964-ben sikerült Tanzánia és Zanzibár unióját megteremteni, de nem tudta akkor meggyőzni a kenyai
és ugandai vezetőket. Most a fejletlenebb gazdasággal rendelkező tanzániai embereknek vannak félelmei a kenyai árukkal szemben, s ez
már – a Nyerere szellemének megfelelő lépésről lépésre történő haladás - első lépésének tekintett Vámunió létrehozásakor komoly
feszültségeket generált (egyébként nem csupán most tapasztalhatók ezek a félelmek, hiszen Kenyával szemben mindig is jelen voltak a
kooperáció indìtása utáni időszakban).
12
1958-ban Accrában Marokkó, Tunézia, Egyiptom, Lìbia, Szudán és Etiópa kötelezettséget vállalt, hogy közös afrikai politikát folytatnak.
Ezekehez a „haladó államokhoz” csatlakozott Mali, Algéria és (Conakry) Guinea a marokkói Casablancában 1961. jan. 3-7. között tartott
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európai gyarmatosìtás korszakából örökölt, a függetlenség pillanatától kezdve a szuverenitást garantáló
határokat 13 , annak ellenére, hogy a gyarmatosìtó hatalmak határmegvonásai nem voltak figyelemmel a
prekoloniális társadalmak etnikai, identitárius, nyelvi, vallási és politikai realitására. Nyugat-Afrikában például
ezt a helyzetet legjobban a fulanik és a tuaregek sorsa szemlélteti. Amìg az előbbiek különféle elnevezések alatt
(fulbe, fula, pől, bororo vagy wodaabe) Szenegáltól a Nigériával és a Közép-afrikai Köztársasággal határos
kameruni Adamoua régióig terjedő térségben, addig az utóbbiak hat országban (Mali, Burkina Faso, Niger,
Algéria, Lìbia, Tunézia) élnek szétszóródva.
A jelenlegi afrikai államterületek és államhatárok nagy részét lényegében az 1875-1914 között, az európai
hatalmak bilaterális megállapodásai alapján zajló, az adott területeken élő autotochton népek, népcsoportok
közös együttélésére vonatkozó akarat kinyilvánìtásától teljes mértékben eltekintő 14 kijelölésének és
körülhatárolásának a folyamata magában foglalja az államok és a határok endogén – a kontinens népei,
etnikumai, törzsei, állampolgárai, mìtoszai, hagyományai, vallásai, mentalitásai, kultúrái sokféle ellentétéből
adódó – geopolitikai, és exogén – a versengő európai gyarmatosìtó hatalmaknak a kontinens meghódìtásáért
folyó küzdelméből származó – geostratégiai 15 problematikáját.
Az afrikai kontinens jelenlegi geopolitikai konfigurációja tehát a gyarmatosìtó hatalmak közötti, kizárólag az ő
érdekeiket követő, gyakran kölcsönös kompenzációkra épülő terület- és határrendezések eredménye.
Emlékeztetni kell azonban arra, hogy a gyarmatosìtó hatalmak megjelenése előtt acephális tìpusú 16
(strukturálatlan) közösségi létformák vagy szervezett államszerű politikai entitások (birodalmak, királyságok,
államok) 17 szukcesszìv sokasága létezett és szűnt meg szerte Afrikában. Ennek ellenére a határ fogalma
viszonylag újkeletű az afrikai történelemben. Az európai gyarmatosìtók ugyanis az európai tér-és politikai
szerveződés – több évszázados fejlődés során kialakult – modelljét, illetve az ahhoz kapcsolódó határ fogalmát
ültették át az afrikai kontinensre, amit az afrikai királyságok, birodalmak kötelékében élők vagy a nomád életet
élők korábban soha nem tapasztaltak. Valójában voltak olyan törzsek, etnikumok és népek, akik számára addig
egyáltalán nem léteztek határok, és voltak olyanok, akik számára határokat leginkább a természet (hegyek,
folyók, tavak stb.) jelentette. A prekoloniális Afrikában az effajta határok a birodalmakat és királyságokat
egymástól nem mereven elválasztó, hanem elmosódott, mozgásban lévő és átjárható zónákban voltak találhatók.
Ezek a határok nem voltak okkluzìvek, inkább határ-zóna vagy határ-övezet létezett.
A határok központi kérdése a mai afrikai állam genézisében igen jól illusztrálható például Szenegál esetével,
amely sok szempontból a kontinentális helyzet jellemzője. 18
tanácskozáson. Ez a csoport szakìtani akart a gyarmatosìtó hatalmakkal, a szocializmus modelljét akarta adaptálni és kidolgozott egy
politikai chartát, amely az afrikai szövetségi állam megteremtését tűzte ki célul. Öt hónappal később, 1961. máj. 8-12. között több mint húsz,
„mérsékeltnek” tekintett afrikai ország (többnyire a volt francia gyarmati területek) vezetője a libériai Monroviában tanácskozott. Ezek a
vezetők elvileg nem vetették el Afrika és Madagaszkár valamiféle közös szerveződésének az elvét, de konkrétan az államok közötti –
beleértve a volt gyarmatosìtó államokkal folytatott – együttműködés elvét védelmezték azzal a céllal, hogy meghìúsìtsák az Afrikai Egyesült
Államok irreális elképzelésének a megvalósìtását. Időközben, 1958. okt. 17-én jelentette be a közép-afrikai politikus, Barthélémy Boganda a
Latin-Afrikai Egyesült Államok létrehozására vonatkozó szándékát. A latin kultúrájú, keresztény, többnyire frankofon államszövetség a
Közép-afrikai Köztársaság mellett Belga-Kongót, Kamerunt, Ruanda-Urundit és az „afrikai portugál tarományokat” fogta volna egybe, és a
pánarabizmus, a kommunizmus és a „sárga veszedelem” elleni védőbástya lett volna. Ez az államszövetségi terv is életképtelennek
bizonyult, miként Brazzaville-Kongó első elnöke, Fulbert Youlou által dédelgetett Közép-afrikai Egyesült Államok terve. A politikai unió
álmának a Mali Föderáció szétesése vetett hosszú időre véget. A föderalizmus elkötelett hìve Lépold Sédar Senghor a Nations et voie
africaine du socialisme cìmű esszéjéban (in: Lépold Sédar Senghor: Liberté 2: Nation et Voie africaine du Socialisme, discours, conférences,
Le Seuil, 1977.) keserűen állapìtja meg, hogy az „afrikai egység nem egyhamar valóul meg”.
13
Bob Kamamba:Frontières en Afrique centrale: gage de souveraineté? in: Fédéralisme Régionalisme 2003-2004. IV.köt. vagy:
http://popups.ulg.ac.be/federalisme/document.php?id=294
14
A közös együttélésre vonatkozó akarat kinyilvánìtásának a hiányával is magyarázhatók olyan tragikus esetek, mint az 1994-ben lezajlott
ruandai népìrtás, vagy kevésbé tragikus formában, a 2002-ben kezdődő elefántcsontparti polgárháború, amelyben kifejeződnek a különféle
népcsoportokat szukcesszìve érő kirekesztési törekvésekkel szembeni lázadá- sok is.
15
Például azokat a területi hódìtásokat, melyeket Nagy Britannia, mint állam hajtott végre, stratégiai és technikai okokból döntötték el. Ezek
az Indiába vezető utakon támaszpontok és logisztikai bázisok voltak, mint Fokföld, a Mascarenhas-szigetek (Réunion, Mauritius, Rodriguez
és Cargadoz szigetcsoportja az Indiai-óceán nyugati részén), Aden, Brit-Szomáliföld. További példa: egy 1890-ben kötött brit-német
egyezményben a jelenlegi Uganda területét brit befolyási területnek nyilvánìtották. A britek azért is ragaszkodtak ennek az egyezménynek
az eléréséhez, mert az általuk felfedezett Viktória-Nìlus forrásának és vidékének a birtoklását Egyiptom biztonsága szempontjából
elegendhetetlenül szükségesnek tartották.
Más példa: a britek megakadályozták, hogy Dél-Afrikában Portugália területi folytonosságot teremtsen a két óceánparti gyarmata, Angola és
Mozambik között. A „bioceanitás” és a „bimaritimitás” koncepciójának az államok geopoltikai és geostratégiai megfontolásaiban játszott
történelmi szerepéről ld. Csizmadia Sándor A geopolitika mint a nemzetközi kapcsolatok módszere. Külpolitika, 1998. 1. sz.
16
Az acephális tìpusú szerveződési formák az erdős és sivatagi zónák jellemzője volt, melyekben a modern államhoz való viszony ma is
konfliktusos, mint például a szenegáli kormány és az animista vagy keresztény diolák (jolák) lakta Casamance régió viszonya évtizedek óta,
vagy újabban Maliban a tuaregek és a központi kormány viszonya.
17
Almorávida Birodalom, Almohád Birodalom, a maghrebi királyságok, Ghanai Birodalom, Mali Birodalom, Szongai Birodalom, a Futa
Toró, Kebbi, Joruba, Kano, Bornu, Kanem királyságok, Szokoto Kalifátus, Monomotapa Birodalom, Kongó Királyság, Lunda Birodalom,
Lozi Királyság, Zanzibár Szultánátus, Maravi Birodalom, Matamba Királyságok stb. követték egymást.
18
Ld. Papa Demba Fall idézett tanulmányát
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Szenegál viszonylag kis területű (196 722km ) ország, amely mindenfajta határformával rendelkezik:
természetes határ (Szenegál folyó), mesterséges határ és tengeri határ. Az ország területi határainak a
kijelölésében három európai ország játszott szerepet:a Bissau-Guineával és Gambiával közös határait
Portugáliával és Nagy-Britanniával folyó tárgyalásokon vonták meg, miközben Francia-Szudán (a jelenlegi
Mali), Guinea és Mauritánia gyarmatok területi behatárolása által diktált területmódosìtásokat francia civil és
katonai szereplők közötti rivalizálások befolyásolták. A Mauritániával való közös határát kétszer (1905, 1933)
módosìtották, s ugyancsak kétszer (1915, 1933) módosìtották a Guineával közös határát is. Ezek az eljárások a
történetileg összetartozó közösségek „szétvágását” is maguk után vonták: a szoninke népcsoport például ìgy –
államhatárokkal egymástól elzártan – a szenegáli Bakel-régió, Gambia, Mali és a mauritániai Guidimakha
területeken él; a volof és mandingó (malinke, mandinka) populációk a szenegáli-gambiai határ mindkét oldalán
élnek.
A mai Kongói Demokratikus Köztársaság első területi körülhatárolását II. Lipót, belga király végezte el, ami a
jelenlegi államterület két harmadát tette ki, viszont az ásványkincsekben gazdag Katanga tartomány ekkor még
nem tartozott a belga királyi területhez. Ez egy újabb határmegvonás nyomán néhány hónappal később, 1884.
decemberben következett be, miközben Kongó keleti határa kettévágta a jelenlegi Burundi és Ruanda területét.
A belga király szolgálatában álló amerikai földrajzi felfedező, Henry Morton Stanley egy igencsak kimódolt
térkép alapján a kongói terület kiterjesztésén fáradozott hol vìzrajzi, hol domborzati megfontolások alapján. 19
Végül is Kongó jelenlegi határait 1894. decemberében húzták meg a britek, a németek és a belga király állami
tisztségviselői egy tárgyalássorozat keretében. A Ruandától és Burunditól elválasztó keleti határokat 1890-ben
rögzìtették, de 1910-ben kisebb kiigazìtásokat hajtottak rajta végre.
Végül is Közép-Afrikát három térségre osztották fel, melyeket Kinshasára, Mombasára és Dar-es-Salaamra
csatlakoztattak. Így a régi politikai entitások, a királyságok vagy a birodalmak szétszóródtak. A nyugati részen a
Kongó Királyságot Angola, a Kongói Demokratikus Köztársaság és a Kongói Köztársaság között; délen a
Lunda Birodalmat Angola, a Kongói Demokratikus Köztársaság és Zambia között; északon a Zandék földjét a
Kongói Demokratikus Köztársaság, a Közép-afrikai Köztársaság és Szudán között; keleten a Bamik területét a
Kongói Demokratikus Köztársaság, Burundi és Ruanda között osztották fel. Mivel a Bamik területét három
különböző országhoz csatolták, ìgy Észak-Kivuban ruandai nyelvet (kinyarwanda) beszélő tuszinak tartott nem
tuszik, Dél-Kivuban pedig burundi(kirundi) nyelvet beszélő tuszik élnek a gyarmatosìtó hatalmak által oktrojált
államterületi határokon kìvül.
Ezekől a határmegvonástól kezdve az államhatárok több mint egy évszázada – néhány kivételtől eltekintve 20 –
változatlanok maradtak. Az afrikai határoknak a kolonizáció alatti és utáni stabilitása részben azzal
magyarázható, hogy az anyaországok szoros kapcsolatban álltak a gyarmataikkal, ahol egy – tőlük nagy
mértékben különböző – adminisztratìv-katonai gyarmati államot teremtettek. Így azután a függetlenné válás után
az afrikai állam ugyancsak katonai és elnyomó állam lett, amit többnyire a gyarmati állam modellje alapján
szerveztek meg.

2. A függetlenség államépítési ára
René Dumont 1962-ben megjelent – a szubszaharai újonnan függetlenné vált államok bekövetkező kudarcát
részben a Nyugat utánzásából levezető – könyve 21 hatalmas felzúdulást váltott ki a szabadság eufóriájában élő
afrikai vezetők körében és néhány frankofon afrikai országban be is tiltották a könyvet. A tiltás ellenére két
évtizeddel később már valójában megjelentek az államkudarc gyakorlati jelei, amit sok szakértő a mérhetetlen
korrupcióval és a rossz kormányzással kapcsolt össze. A kudarcot általában két okra vezették vissza: egyfelől a
„gyengének vagy (neo) patrimoniálisnak” minősìtett állam hatékonytalanságára, másfelől az autoriter politikai
rezsimekre és gyakorlatokra. Egy általánosan elterjedt felfogás szerint ez azzal magyarázható, hogy az afrikai
állam a gyarmati állam vagy a nyugati állam másolata, s mindennek az alapvető oka a politikai és a
közigazgatási mimetizmusban keresendő. 22
Ám egyáltalán nem ugyanazt jelenti, ha azt állìtjuk, hogy az afrikai állam a gyarmati állam másolata, vagy ha
azt jelentjük ki, hogy a nyugati állam másolata.

Jean-Pierre Chrétien: L’Afrique des Grands Lacs. Deux mille ans d’histoire, Paris, Aubier, 2000, 185. o.
A gyarmati korból örökölt határok jelentős módosulása akkor következett be, amikor a korábban Etiópia egyik tartományának tekintett
Eritrea egy önrendelkezési referendum
21
René Dumont : L’Afrique noire est mal partie, Paris, Dunond, 1962.
22
Jean-François Médard:”L’État en Afrique ne fonctionne pas parce qu’il est une copie de l’État occidental (ou de l’État colonial”. In:
(Georges Courade szerk.) L’Afrique des idées reçues, Éditions Belin, Paris, 2006. 191. o.
19
20
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Forrás: Jugoszláv levéltár
A gyarmati állam valójában az európai gyarmatosìtó hatalmak államának az adaptálása volt a gyarmati
uralomra. Ha a gyarmati államot összevetjük az anyaországok időben azonosan fennálló politikai-és
államberendezkedésével, akkor azt állapìthatjuk meg, hogy a gyarmati állam az anyaország államának a politika
szférájától (politikum) megfosztott, és lokálisan a hatékony elnyomás adminisztratìv apparátusára korlátozott
állam volt. Ez a legitimitás nélküli, autoriter állam tehát az idegen uralom eszközeként funkcionált, s –
kezdetben – az elsődleges célja az volt, hogy adót szedjen be és munkaerőt toborozzon a kényszermunka
számára. 23
Ebben a modellben változás következett be a múlt század harmincas éveiben, amikor a modern nyugati államok
jellemzőit (határok ellenőrzése, az állam területi rendszerbe szervezése, közigazgatási bürokrácia stb.)
megpróbálták integrálni a gyarmati állam struktúrájába. Ennek megfelelően szakosìtott közigazgatási struktúrák
kialakìtásába kezdtek és – az ìrásbeli szabályozás elterjesztésével – szaktudással rendelkező személyzetet
alkalmaztak. Így vitték át és adaptálták a modern állam működésére jellemző racionalitás és legalitás
(törvényeken, szabályokon alapuló) formáit az anyaországi modellből a gyarmati uralomra. De a kialakìtani
szándékolt helyi gyakorlat távol állt az elméletekben, politikai döntésekben kifejeződő szándékoktól. A
megfelelő számú személyzet hiányában, lehetetlen volt a gyarmati területetek teljes ellenőrzése az anyaországi
A gyarmati állam működése nem szerepelhetett kiadási tételként az anyaország költségvetésében, de azt nem tiltották, hogy alkalom adtán
abban bevételi forrásként szerepeljen .
23
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hivatalnokokkal. Ezért az egész gyarmati adminisztráció – gazdasági okokból – kénytelen volt helyi
közvetìtőkre támaszkodni, akik vagy tradicionális főnökök, vagy az alkalom szülte helyi vezetők voltak,
akiknek az adók és a kényszermunka behajtását kellett biztosìtaniuk.
A gyarmati közigazgatásnak a modern elvek szerinti bürokratizációs folyamata együttjárt a patrimonializáció
folyamatával, amelyben a magán- és a közszféra összefonódik egymással. A közvetett adminisztrációban a helyi
főnök („körzetparancsnok” vagy „district officier”) patrimoniális főnökként viselkedett, ami nem a legálisracionális közigazgatás jellemzője, miközben a francia vagy a brit állam hivatalnokaként ténykedett. A
gyarmatosìtott lakosság pedig alattvaló, nem citoyen volt, a gyarmati hatóságok hatalomgyakorlása nem
jogállami keretek között zajlott. 24
A második világháború után a dekolonizáció folyamatával fokozatosan kiterjedtek a polgári és politikai jogok az
őslakosságra, legalábbis a francia és az angol gyarmatokon. Ezzel együtt helyi képviseleti intézmények jöttek
létre, sőt a gyarmatok egy-egy képviselőjét beválasztották az anyaország parlamentjébe, s esetenként miniszteri
posztokat is betöltöttek (pl. Félix Houphouët-Boigny Elefántcsontpart első elnöke francia parlamenti
képviselősége mellett többször miniszteri posztot is betöltött francia kormányokban az 1950-es években). Így
szerveződött meg az anyaországhoz szorosan kötődő politikusok rétege, amely – a gyarmatosìtók által
koreografált különféle szakaszok után – átvette a hatalmat a függetlenné váláskor. Ily módon a gyarmati
közigazgatás adminisztratìv örökségéhez hozzáadódott az 1945-60 közötti évek politikai öröksége. 25
A gyarmatok függetlenné válása pillanatában a poszt-koloniális állam – első megközelìtésre – mintha a gyarmati
állam közvetlen örököse lett volna. De valójában inkább nem tudatos, mint tudatos, inkább informális, mint
formális mimetizmusról volt szó, és ha a poszt-koloniális állam később el is mozdult a gyarmati állam
modelljétől, ez azért volt, mert a nyugati állammodellt akarta követni. A poszt-koloniális állam voluntarista
épìtése jóllehet a gyarmatosìtó állam struktúráinak mimetizmusán alapult, a gyarmati örökségből leginkább a
hatalomgyakorlás önkényuralmi-represszìv formái jutottak hamarosan kifejezésre. 26
A függetlenség pillanatában az afrikai államok formálisan demokratikus alkotmányt vezettek be: a volt brit
gyarmatok a westminsteri alkotmányt, a volt francia gyarmatok pedig az V. Köztársaság alkotmányát vették át.
Közigazgatási sìkon a gyarmati örökséghez a nyugati – angol vagy francia – tìpusú állam közigazgatási
apparátusa adódott. Az európai anyaországok és a függetlenné vált afrikai országok közötti együttműködési
szerződésekben előirányzott technikai-gyakorlati segélynyújtás lényege az állam transzmissziós szìjainak a
működtetésében és az új káderek kiképzésében állt, kezdetben az anyaországi, majd a helyi oktatási rendszer
révén.

3. Az önkényuralomra való átmenet
Az afrikai államok fejlődése nem a vártnak és nem az elvártnak megfelelően alakult, amelyben nagy szerepet
játszott a bipoláris világ konfrontatìv nemzetközi rendje is. Politikai sìkon, például a frankofon Afrikában
szerkesztett alkotmányok demokratikus, jogállami tartalma hamarosan kiüresedett: gyorsan módosìtották és
önkényuralmi alapokra helyezték őket. A többpárti – esetleg még parlamentáris rendszert – az egypárti
prezidenciális rendszer diktatúrája váltotta fel, anélkül, hogy az intézmények mimetizmusa megszűnt volna. A
demokratikus modell alkalmazása helyett a legtöbb országban, legalábbis névlegesen, a szovjet modellből
merìtettek. Az egypárti, ellenzék nélküli hatalomgyakorlás lett a szabály, a szocializmus pedig a legfőbb
ideológiai referencia. 27 A szocializmus persze a leggyakrabban csupán az „afrikainak” vagy Észak-Afrikában az
„arabnak” mondott szocializmus volt, mint a Nyugat utánzása vagy az imperialista Nyugat elleni nekibuzdulás
sajátos reakciója (Algéria, Lìbia, Egyiptom, Tunézia, Tanzánia, Guinea, Ghána, Szomália stb.), amely
időlegesen sikert ért el. A Nyugattal szemben az afrikai hagyományokhoz fordulás sajátos formáját fejezte ki az
egyébként antikommunista Mobutu Sese Seko kongói elnök által meghirdetett „kulturális dekolonizáció”

24

Erre a problémára már Alexis de Tocqueville Algéria 1830-ban kezdődő francia gyarmatosìtása kapcsán felhìvta a figyelmet.

ld.:Csizmadia Sándor: Tocqueville: egy liberális geopolitikus. in: (szerk.:Fülöp E.–Ocskay Gy.–Pogonyi Sz.) Szabadság és/vagy
egyenlőség. Tocqueville-tanulmányok. POFA-könyvek, Budapest, 2006.
25
Jean-François Médard i.m. 192. o.
26
i.m. 193. o
27
A volt francia gyarmatok vezetői közül egyedül Félix Houphouët-Boigny, Elefántcsontpart elnöke vetette el kezdetektől fogva a
szocializmust. Természetesen volt még néhány ország, ahol a politikai berendezkedés vagy a még mindig fennálló gyarmati státusz kizárta a
szovjet modell ilyen vagy olyan fokú követését és a szocializmusra való ilyen vagy olyan hivatkozást: Marokkó, Nigéria, Libéria, Rhodésia,
Dél-afrikai Köztársaság, Angola, Mozambik, Spanyol-Guinea, Etiópia. Ám Hailé Szelasszié császár 1974-ben bekövetkezett eltávolìtása
után Mengisztu Hailé Mariam uralkodása elején, 1976-ban az állam neve Szocialista Etiópia lett
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középpontjába állìtott „autenticitás” ideológiája (Mobutu ennek szellemében még az ország nevét is
megváltoztatta: Zaïre volt 1971-1997 között).
Abdou Diouf, Szenegál elnöke 1981 és 2000 között

Forrás: Európai Bizottság
A frankofon Afrikában a régi gyarmati hatalom támogatásával ment végbe az egypárti, prezidenciális
rezsimekre való átmenet, részben a centripetális erők semlegesìtésére (Gabon, Togo, Kongói Köztársaság,
Közép-afrikai Köztársaság, Kamerun stb.). A hidegháború kontextusában a fekete kontinensen önmagát a
Nyugat geopolitikai – az ellenséges szovjet-kommunista expanziót feltartóztatni rendelt – „alvállalkozójaként” 28
felfogó, ugyanakkor a szövetséges angolszász befolyás kiterjedését is megakadályozni célzó 29 francia vezetés
ezzel is biztosìtotta Franciaországnak azt, hogy befolyását a volt gyarmatain más eszközökkel továbbra is
fenntartsa. 30 (Persze a gyarmati örökségből Nagy-Britannia sem akarat végképp kilépni, miként azt a Brit
Nemzetközösség életképessége is tanúsìtja). Ez a váltás egyéként megfelelt a már hatalmon lévő vagy a
hatalomra törő afrikai elitek kìvánságának.
Ha a független afrikai állam épìtése (újraépìtése) kezdetén közigazgatási sìkon a mimetizmus nyilvánvaló is
volt, a függetlenséghez vezető és a függetlenséggel megindult folyamatok jóval összetettebbnek és
bonyolultabbnak bizonyultak annál. Ugyanis néhány évvel a második világháború befejezése után, tehát még az
afrikai államok függetlenségének kikiáltása előtt, Franciaországban például felgyorsult a fejlesztési politika
strukturálása (pl. Beruházási Alapok a Tengeren-túli Területek Gazdasági Fejlesztésére – Fonds
d’investissement pour le développement économique des territoires d’outre-mer), aminek a tényleges költség
igénye viszont arra ösztönözte a francia gazdasági köröket, hogy a gyarmatok függetlenné válását
szorgalmazzák. A politika Charles de Gaulle ismételt hatalomra kerülésével (1958) ezt az opciót felvállalva
ld. Csizmadia Sándor: Nyugat-Afrika:francia „hátsó udvar” és/vagy amerikai „előkert”? in: (Sebestyén É.–Szombathy Z.–Tarrósy I.
szerk.) Harambee, Publikon, Pécs, 2006. 116–128. o.
29
1963 januárban egy Etienne Gnassingbe Eyadéma őrmester vezette kommandó meggyilkolta Togo első elnökét, Sylvanus Olimpiot, aki az
országa teljes függetlenségéért szállt sìkra, elutasìtva a neokolonializmus minden formáját, többpárti parlamentáris rezsimet és saját nemzeti
valutát akart bevezetni, kivonva országát a CFA frank-övezetből, s mindenehhez az angolszász hatalmakra, valamint az NSZK-ra
támaszkodott. A meggyilkolt elnök székébe ülő Nicolas Grunitzkyt négy évvel később ugyancsak a 31 éves Eyadéma távolìtott el a
hatalomból, s onnantól kezdve 38 éven át ő volt az ország – Franciaországhoz hű – diktátor elnöke 2005-ben bekövetkezett haláláig. Ld.
François-Xavier Verschave:La Françafrique. Le plus grand scandale de la République. Stock, Paris, 1999. 109–126.o.
30
Ld. a Françafrique megteremtőjének és hatékony működtetőjének interjú-kötetét: Jacques Foccart: Entretiens avec Philippe Gaillard,
Fayard/Jeune Afrique, Paris, 1997. és naplóját: Jacques Foccart: Tous les soirs avec de Gaulle. Journal de l’Élysée I. 1965-1967. Fayard/
Jeune Afrique, Paris, 1997.
28
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kezdeményezően lépett fel a szubszaharai Afrikában. Tekintve, hogy az állam által vezérelt fejlődésről volt szó,
meg kellett teremteni a fejlődés közigazgatási apparátusát, intézményeket kellett létre hozni a fejlődés
megvalósìtása érdekében. (A megteremtendő közigazgatási apparátust nagy mértékben inspirálta az anyaország
gazdasági közigazgatási rendszere, anélkül, hogy annak teljes másolata lett volna, de alapvetően mégiscsak egy
nyugati tìpusú modern államapparátus létrehozására tett erőfeszìtésekről volt szó).
Mindazonáltal, ha működött is az anyaországgal kapcsolatban a közigazgatási mimetizmus, az afrikai országok
politikai sìkon – mint már emlìtettem – nagyon gyorsan eltávolodtak a nyugati demokratikus rezsimektől. (Csak
a hidegháború után a többpárti rendszerhez való visszatéréskor indult meg a hatalomgyakorlás
demokratizálódása, természetesen nem automatikusan és nem mindenütt, hiszen számos országban
polgárháború tört ki, vagy államcsìnyek zajlottak ). 31
A gyarmati korszak autoriter hatalmi gyakorlatai mélyen meggyökeresedtek, és ellentmondásban álltak a
függetlenségkor megteremtett formális politikai intézmények mimetizmusával. Az autoriter hatalmi gyakorlatok
informális mimetizmusa azonban hamarosan felülìrta a formálisan demokratikus struktúrák tartalmát és
felgyorsìtotta a visszatérést az autoritarizmus (diktatúra) és az egypárti rendszer felé. De, mint már ugyancsak
emlìtettem, a második világháború után a dekolonizáció folyamatának erősödésével a demokrácia is fejlődött a
gyarmatokon. A függetlenségkor hatalomra került afrikai politikai osztály a képviseleti demokráciában
szocializálódott a „gyarmati demokrácia” idején, noha ez a szocializációs folyamat nagyon rövid ideig tartott és
nagyon felületes volt ahhoz, hogy lehetővé tehette volna a demokratikus gyakorlatok és értékek valódi
elsajátìtását. Az informális gyarmati autoritarizmus hathatósabbnak bizonyult, mint a függetlenség elnyerésének
formális mimetizmusa. 32
De magyarázhatunk-e mindent a mimetizmus jelenségével? Nyilvánvalóan nem, miként önmagában a
tradicionális örökséggel sem. Ha ugyanis az afrikai állam kudarcát kizárólag a gyarmati örökséggel
magyaráznánk, ugyanazokba a problémákba ütköznénk, mint minden kulturalista elmélet, ami – a példánál
maradva – egy homogén, időtlen esszenciára redukált tradicionális afrikai kultúra meghatározó erejében vetett
hiten nyugszik. Az afrikai állam kudarcára nincs tehát egy unikauzális, egyértelmű magyarázat. Ha igaz az
állìtás, hogy semmit nem értünk meg a jelenből, ha mellőzzük a múltat, igaz az az állìtás is, hogy akkor sem
értünk meg semmit a jelenből, ha kizárólag a múlthoz fordulunk. Sőt, ha tudjuk azt, hogy a jelen
rekonstruálásához szükség van arra, hogy azt a maga történeti kontextusába helyezzük, azt is tudnunk kell, hogy
a kontextust nem korlátozhatjuk kizárólag a mimetizmus folyamatára vagy a hagyományos örökség jelenlétére
vagy éppen hiányára, hiszen egyidejűleg másfajta logikák is munkálkodnak. Végül is, sem a modern állam, sem
a demokrácia, sem a „fejlődés” nem magától adódó faktumok, még attól kezdve sem, ha a megjelenésüket gátló
akadályok megszűnnek.
Az afrikai politikai rezsimek önkényuralmi jellege, ha részben következik is a gyarmati örökségből, nem
magyarázható kizárólag annak továbbélésével, mert nem a plurális demokrácia, hanem a politikai önkényuralom
tekinthető inkább „természeti” jelenségnek. A történelem teljes és pontos rekonstruálása nélkül is jogos a
feltételezésünk, hogy a jelenkori afrikai politikai rezsimek nem lettek volna akkor sem demokratikusak, ha nem
lett volna gyarmatosìtás: nemcsak, hogy szinte semmi sem predesztinálta volna őket a politikai demokráciára, de
még a hidegháború nemzetközi rendszere sem ösztönözte volna őket abba az irányba.
Így tehát, minden olyan elméletnek és módszernek, amely meg akarja érteni és magyarázni Afrikában az állam
rossz működését, egyszerre kell számba vennie a gazdasági és politikai strukturális kényszereket, a kulturális
örökségeket és a politikai szereplőknek egy adott periódusban adott mozgásterét, az azokban rejlő
kockázatokkal együtt. A modern, racionális-legális államot, egy demokratikus rezsimet és egy hatékonyan
működő gazdaság alapjait megteremteni képes – és sokak által idézett – Botswana (Ghána, Dél-afrikai
Köztársaság, Tunézia, Szenegál) esete mutatja, hogy nincs helye az esszencialista-fatalista magyarázatoknak az
A francia Afrika-politikát át kellett alakìtani a hidegháború megszünésekor. 1989-ben, az Atlanti-óceán partján fekvő La Baule-ban
François Mitterrand francia köztársasági elnök az afrikai államfők előtt elmondott beszédében kifejtette, hogy Franciaország a továbbiakban
feltételhez köti az anyagi és politikai támogatását: többpárti demokráciát, szabad választásokat, az emberi jogok betartását várja el afrikai
partnerországaitól, miközben hivatkozott az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatára is. Egy évvel később, a párizsi Chaillot-palotában
tartott csúcsértekezleten a francia elnök már finomìtott a La Baule-ban elmondottakon, és kiemelte, hogy a demokratikus berendezkedéssel
kapcsolatban figyelembe kell venni a „helyi realitásokat”. 1992-ben pedig, a tragikus sorsú francia szocialista miniszterelnök, Pierre
Beregovoy (magánemberként) már arról beszélt, hogy a biztonság fenntartása fontosabb, mint a demokrácia és a fejlődés. Ennek ellenére
polgárháborúk robbantak ki (Sierra Leone, Libéria, Elefántcsontpart, Kongói Demokratikus Köztársaság, Kongói Köztársaság, Szudán,
Ruanda stb.), vagy a választási eredmények kihìrdetését kìsérték etnikai összecsapások (Kenya, Elefántcsontpart, Togó), vagy államcsìnyek
zajlottak (Mauritánia, Guinea), vagy a diktatúrákról a többpárti rendszerre és a demokráciára való átmenet feltételei úgy teremtődnek, hogy
a diktátorok több évtizedes hatalomgyakorlás után természetes halál révén távoznak a hatalomból (Eyadéma, togói elnök, Lansana Conté,
guineai elnök, Omar Bongo, gaboni elnök).
32
Jean-François Médard i.m. 194.o.
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afrikai állam és társadalom működése tekintetében. (Vajon ezekben az országokban képesek voltak összhangba
hozni az egyetemes modernitást a partikuláris tradìcióval?).
Ezért tehát nem az volt a probléma, hogy az afrikai országokban másolták az idegen (nyugati) államot,
intézményeket vagy merìtettek belőlük, hanem abban, hogy nem tudták azokat ténylegesen reprodukálni.
Igazából nem a nyugati intézmények szellemét, hanem azok látszatait másolták, működési logikájukat nem
interioralizálták. Ennek megfelelően az állam és az intézményei az uralkodás eszközeivé váltak, melyekből
hiányzott a közjavakat szolgáló hatalom finalitása, mint a demokratikus hatalom legitimációs forrása. A hatalom
valódi intézményesìtésé- nek hiányában, a hatalmat közvetlenül birtoklók sajátìtják azt ki, s úgy kezelik, mintha
magánjavakról lenne szó. A közhatalom minden struktúrájának és szintjének vezetője azt a maga és a hozzá
közel állók (személyek vagy etnikumok) javára privatizálja. Ezt a gyakorlatot nevezzük patrimonializmusnak 33
vagy inkább neopatrimonializmusnak. Az utóbbi szóhasználattal azt kìvánjuk jelezni, hogy az afrikai államok
esetében egyfajta hibrid államról 34 , mintsem az európai középkorig visszavezető tradicionális államformáról
van szó.
Mindezek alapján tehát azt mondhatjuk: tekintettel arra, hogy a függetlenné vált afrikai államok vezetői, mivel a
nyugati modelleket nem az afrikai strukturális és szociokulturális kontextusra adaptálták, megfosztották azokat a
lényegüktől. De azt is mondhatjuk, hogy a „körülmények hatalma” miatt nem is járhattak el másképpen, mert
néhány kivételtől eltekintve nem volt lehetséges alternatìvája a mimetizmusnak, azaz a szisztematikus formális
mimetizmus volt az egyetlen lehetséges, mert magától adódó út. Illuzió azt gondolni, hogy az afrikai politika
elitek, mintegy varázsütésre, egy sui generis ideális államot teremthettek volna, amely egyszerre gyökerezik az
afrikai tradìciókban és alkalmazkodik a modern – akkor éppen a hidegháború kényszerei által is sújtott – világ
kihìvásaihoz.
Nyilvánvaló, hogy az afrikai politikusok függetlenségre való törekvése csupán egy modern tìpusú szuverén
államra – a vele járó államhatárokkal és bürokratikus közigazgatási rendszerrel – való törekvésben
fogalmazódhatott meg. De ezek az elitek, mivel akkor egyáltalán nem akartak visszatérni a pre-koloniális
állapotokhoz (egy afrikai mondás szerint: a „folyó nem folyik vissza a forrásaihoz”), lényegében csak a
gyarmatosìtó demokráciák intézményi eszköztárából merìthettek.

4. Az Afrikai egység szervezete
Az 1950-60-as évek fordulóján az afrikai egység keresése nyomán a pánafrikai eszme erőre kapott, amely maga
is a gyarmatosìtás terméke: Afrika alávetettségében és szolgaságában fedezte fel az egységét. Sőt, az eszme
túlmutatva a kontinens törzsi-etnikai tagoltságán és a gyarmatbirodalmak mesterségesen kialakìtott határain, 35
azokat az efemer államszövetségi terveket vagy kìsérleteket is táplálta, amelyek egyes államok között – igen
rövid időre – megteremtették a föderációt. 36
Mégis a független afrikai államok állam-és kormányfői 1963-ban megalapìtották az Afrikai Egység Szervezetét
(AESZ) 37 . A szervezet alapokmányát 32 állam képviselője ìrta alá. Az ezredfordulóra már 53 tagállammal
rendelkező AESZ 2002. július 9-én szűnt meg, s adta át a helyét az Európai Unió modelljét követő Afrikai
Uniónak.
Az AESZ alapìtói között éles vita folyt az szervezet rendeltetéséről. A szellemi és politikai küzdelem a
„föderalisták” és az „államok Afrikáját” képviselők között zajlott, s ez utóbbi csoport javára dőlt el, ami azt
jelentette, hogy az AESZ az államok közötti együttműködés és nem az integráció eszköze lett. A charta
legfontosabb alapelvei és céljai témánk szempontjából a következők voltak: „minden állam szuverenitásának és
területi integritásának a tiszteletben tartása, valamint a teljes függetlenséghez való elidegenìthetetlen joga”. 38
Az alapìtók tehát a gyarmati határok által létrehozott területi status quo fenntartását, a határok
sérthetetlenségének elvét elsődleges célként fogadták el azért, hogy a gyarmati határokat stabilizálják vagy a
függetlenné vált államok közös határait biztonságossá tegyék. Mindazonáltal a határok sérthetetlensége elvének
Patrimoniális államnak azt a középkori államformát nevezzük, amelyben az állam és az államhatalom az uralkodó örökletes birtokának
számìt.
34
Jean-François Médard i.m. 195. o.
35
Philippe Moreau Defarges: Relations internationales. I. Questions régionales, Paris, Seuil, 1993. 311. o.
36
ld. a 10. és 11. lábjegyzetet
37
Az AESZ 1963. május 22–25. között zajló tanácskozáson jött létre az etióp fővárosban, az ENSZ által 1958-ban a világszervezet Afrikai
Gazdasági Bizottsága örökös székhelyeként kinevezett Addisz-Abebában (jelentése :”Új Virág”). A házigazda, I.Hailé Szelasszié császár
ünnepi beszédében kijelentette, hogy „Afrikának egy nyelven kell beszélnie”.
38
Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine in: http://www.aidh.org/Biblio/Txt_Afr/Ua_63.htm
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a gyakorlatba való átültetése és a hatalomgyakorlás formái nem igen járultak hozzá a területi és politikai
stabilitáshoz, sem a gazdasági fejlődéshez. Több, köztük afrikai elemző 39 állìtja, hogy a fegyveres konfliktusok,
az államok közötti feszültségek vagy bizonyos népek adott államoktól való elszakadási törekvései éppen az
afrikai határok sérthetetlensége elvének az alkalmazásából származnak.
Tény, hogy a függetlenné vált államok közül többen is – mint például a Kongói Demokratikus Köztársaság,
Burundi és Ruanda – egy precedens nélküli erőszakspirálba kerültek 40 . A szemben álló kongói kormány- és
szakadár erők mellett az országban ENSZ-csapatok, belga ejtőernyős kommandósok, francia, belga, német
zsoldosok stb. harcoltak. Ez időben kezdődött a tusziknak az országból való száműzése is, amely a térségben
etnikai villongásokhoz, Burundiban etnikai öldöklésekhez, Ruandában genocìdiumhoz vezetett .
E három közép-afrikai ország intézményi-politikai fejlődése hasonlóságot mutatott, egypárti autoriter rezsimek
jöttek létre és hosszú ideig katonák gyakorolták a hatalmat. A katonáknak – lényegében a gyarmati uralom
modellje szerint szerveződő diktatórikus rezsimekben – gyakorolt hatalma (Kongóban Mobutu tábornok 1965től, Ruandában Habyarimana vezérőrnagy 1974-től, Burundiban Micombero ezredes 1966-tól) tette lehetővé
egyrészt az újonnan függetlenné vált államok relatìv konszolidációját a gyarmatosìtásból örökölt határaik között,
és másrészt ezen államok közötti feszültségek temperálását. (A hutu Habyarimana hatalomra kerülése 200
ezerre becsült áldozatot követelő tuszi-hutu polgárháborúra tett átmenetileg pontot, viszont Burundiban a
katonai diktatúra nem teremtett békét, hiszen a tuszi Micombero rezsim elleni hutu lázadások és megtorlások
áldozatainak a száma mintegy 150 000 fő volt).
Több mint két millió ember életébe került a Biafrai Köztársaság (1967-1970) Chukwuemaka OdumegwuOjukwu ezredes vezetésével történő – a haussza és ibó etnikumok konfliktusából is következő – kiválása
Nigériából, majd a francia, elefántcsontparti és gaboni segìtségre támaszkodó szeparatista köztársaság
kapitulálása a brit és szovjet támogatást élvező szövetségi kormány csapatai előtt. 41
Az AESZ válságok idején a területi status quo védelmében általában egységet mutatott: ellenezte Biafra
elszakadását Nigériától, Ogaden-tartomány visszahódìtási kìsérletét Szomália által Etiópiától (1977-1978), a
Comore-szigetekhez tartozó Anjouan nevű sziget függetlenségi deklarációját (1997). A szervezet közvetìtett az
Algéria és Marokkó (1977-78), az Uganda és Tanzánia (1978-79), a Kongói Demokratikus Köztársaság és
Angola között (1977-78) kirobbant fegyveres konfliktusokban, és még sok más krìzisben.
Mind a mai napig megoldatlan konfliktus keletkezett a nyugat-szaharai kérdés kapcsán. 42 Az AESZ-nek a
nyugat-szaharai konfliktussal kapcsolatos állásfoglalásában már egyértelműen kifejezésre jutott a belső
megosztottsága. Amìg a nyugatszaharaiak támogatói a gyarmatosìtásból örökölt határok nyomvonalának a
tiszteletben tartása mellett érveltek, addig Marokkó szövetségesei a politikai egyensúlyt, és az Alavitamonarchia stabilitását támogatták. Amikor az AESZ 1982-ben felvette soraiba a Szaharai Arab Demokratikus
Köztársaságot, megerősìtette a gyarmatosìtásból örökölt határok sérthetetlenségének az elvét. Marokkó
tiltakozásul 1985-ben kilépett a pánafrikai szervezetből. 43 (A pánafrikai szervezet 1993-ban viszont, amikor
Eritrea függetlenné vált Etiópiától, elfogadta a területi status quo és a gyarmatosìtásból örökölt határok
megváltoztatását).
Ld. Eden Kodjo: Et demain l’Afrique, Paris, Stock, 1986; Philippe-Moreau Defarges i.m.
Miután például a marxista nézeteket valló Patrice Lumumba 1960. június 30-án kikiáltotta a Kongói Köztársaságot, Moïse Csombe július
11-én kikiáltotta a szakadár Katangai Köztársaságot, melyet 1963 elején az ENSZ kényszerìtett arra, hogy alávesse magát a központi
kormánynak. Kasaï tartományban Albert Kalondzsi alapìtott egy „bányaállamot”.
41
Ld. Biafra pétrolo-humanitaire. in: François-Xavier Verschave: La Françafrique. Le plus long scandale de la République, Paris, Stock,
1998,1999. 137–155.o.
42
A terület 1885-ben Rio Grande néven spanyol protektorátus lett, s az 1934-ben a Spanyol Szahara nevet kapó gyarmatot 1958-ban
Spanyolország egyik tartományává nyilvánìtották. A geopolitikai játszma folytatódott, amikor egyrészt Marokkó és Mauritánia történelmi
okokra hivatkozva bejelentette igényét a területre, másrészt 1973-ban megalakult a a szaharavi népek önrendelkezési joga mellett sìkra
szálló, azaz a terület teljes függetlenségéért harcoló Nyugat-szaharai Nemzeti Felszabadìtó Mozgalom (Polisario). Az ENSZ BT több
alkalommal is napirendre tűzte Nyugat-Szahara ügyét, s határozatot hozott arról, hogy biztosìtani kell a terület lakói számára az
önrendelkezési jogot. Spanyolország végül 1975-ben megszüntette a terület tartományi státuszát, s a Marokkóval és Mauritániával
megkötött szerződéssel kinyilvánìtotta azt a szándékát, hogy kivonul a gyarmatáról és egyetért azzal, hogy ezt a területet Marokkó és
Mauritánia között osszák fel. A két afrikai ország 1976. elején felosztotta egymás között a 266 000 km2 terület, s katonailag meg is szállta.
Marokkó Nyugat-Szahara nagyobb, foszfátban gazdag részét, Mauritánia pedig a déli területeket vonta saját fennhatósága alá. A nyugatafrikai állam azonban az arab államok tiltakozására 1979. augusztusában békét kötött a Polisarióval, elismerte a szaharavi nép
önrendelkezési jogát és kivonta a csapatait. Igy az egész egykori Spanyol Szahara marokkói megszállás alá került. A Polisario 1976-ban
Algìrban kikiáltotta a Szaharai Arab Demokratikus Köztársaságot.
43
Az AESZ belső ellentmondásain kìvül alapvető problémája volt, hogy a kontinensen burjánzó konfliktusokkal szemben állandóan
küszködött az anyagi eszközök hiányával. Mindzonáltal az 1970-es évek végén néhány – a volt gyarmattartó hatalmak katonai intervencióit
nem jó szemmel néző – afrikai állam (Nigéria, Tanzánia) javaslatot tett egy afrikai békefenntartó erő létrehozására, de az nem valósult meg.
1979-80-ban azonban az AESZ egy afrikai békefenntartó erőt vezényelt néhány hónapra Csádba, hogy elősegìtse a nemzeti megbékélést és
pontot tegyen Lìbiának a Csád területén fekvő Aouzou-övezetet célzó expanzionista késztetéseire.
39
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Túl azon a dichotómián, amely egyrészt abból a politikai akaratból következett, hogy az afrikai államok egy
valódi unióba tömörüljenek és másrészt ragaszkodjanak a gyarmati korszakból örökölt államhatárok
sérthetetlenségének az elvéhez, az afrikai vezetők szorgalmazták a regionális és al-regionális gazdasági
integrációs szervezetek 44 létrehozását és működését, melyekben – saját nemzeti érdekeik megvalósulási
esélyeinek megsokszorozása mellett – az unió létrehozásához vezető út felgyorsìtását látták. Meggyőződésük
volt, hogy a regionális gazdasági szervezetek a későbbi politikai unió egyik alappillérét fogják jelenteni.
A visszatérő ünnepélyes politikai deklarációk azonban nem fedhetik el a tényt, hogy a létrehozott gazdasági
integrációs szervezetek a tagállamok közti – sokszor súlyos – politikai szembenállások miatt eddig egyáltalán
nem segìtették elő a gazdasági integrációt (a Mano-folyó Államainak Uniója), vagy alig segìtették elő (Arab
Maghreb Unió), vagy bizonyos mértékig elősegìtették azt (Nyugat-afrikai Államok Gazdasági Közössége, Délafrikai Államok Fejlesztési Közössége). Külön problémát vet fel a Nagy-tavak Országainak Gazdasági
Közössége, amely lendületesen kezdte a működését, később viszont a tagállamok kibékìthetetlen ellentétei miatt
meg is szüntette a tevékenységét. Ennek a közösségnek a teljes kudarca hìvta fel az afrikai vezetők figyelmét
arra, hogy az Európai Közösségtől eltérően, ahol a sikeres gazdasági integráció megteremtette a politikai
integráció alapjait, Afrikában gazdasági integráció politikai integráció nélkül nem igen valósulhat meg.

5. A nagy-tavak országainak gazdasági közössége
A Nagy-tavak Országainak Gazdasági Közösségét 1976. szeptember 20-án alapìtották meg Burundi, Ruanda és
a Kongói Demokratikus Köztársaság vezetői. A történelmi, geopolitikai, szociokulturális kötelékek mellett a
függetlenség után szövődő különleges kapcsolatok szinte magától értetődően tették lehetővé a közösség
létrehozását, amit a térségben a stabilitást és a társadalmi-gazdasági fejlődést előmozdìtani képes
eszközrendszernek fogtak fel. Ebből a kedvező kiindulási helyzetből az alapìtók egy ambiciózus célt
fogalmaztak meg, melynek idővel egy fejlett közösséghez, egy életképes és prosperáló gazdasági térséghez
kellett volna elvezetnie a későbbi két nagy régiós tömörülés – Közép-afrikai Államok Gazdasági Közössége és
Kelet-és Dél-Afrika Közös Piaca – találkozási pontján.
Az első két évtizedben a szervezet – közösen meghatározott missziója szerint – intenzìv tevékenységet fejtett ki.
Komoly erőfeszìtéseket tett a közös határokon kialakuló konfliktusok megelőzése és kezelése érdekében.
Különböző projektek születtek gazdasági téren (a mezőgazdasági együttműködés, a közös iparfejlesztés, az
energia, a szállìtás, a kereskedelem és a turizmus területén). Az együttműködést erősìtették a társadalmi
biztonság, a személyek szabad mozgása, az egészségügy és az igazságszolgáltatás területén is.
Ugyanakkor a Közösséget létrehozó egyezmények és a működési irányokat megszabó szerződések egyike sem
tűzte ki célul, hogy ezek az országok eljussanak nemzeti határaik felszámolásáig. Mindazonáltal, minthogy a
közösség a jövőbeli Afrikai Gazdasági Közösség megteremtésének a keretébe illeszkedett, melynek végső célja
az Afrikai Egyesült Államok létrehozása, egy idő után – főleg Kongóban – a politikusok úgy fogták fel a
közösség működését, mint a „Nagy-tavak Állama” megteremtésének előjátékát, melyet angolszász támogatással
az Uganda-Ruanda politikai tengely dominálna, azaz egy olyan tervet láttak (és látnak mind a mai napig) benne,
melynek célja egész Közép-Afrika tuszi gyarmatosìtása és KinshasaKongó USA és Nagy-Britannia általi
balkanizációja. 45
A bipoláris rendszer vége Afrikában, s ìgy Közép-Afrikában is, az autoritárius rezsimek nagy részének az
eltűnését eredményezte. A civil társadalom szerveződése és a kontinens demokratizálásáról folytatott viták
alapvetően rázták meg a ruandai, burundi és kongói rezsimeket. Ezek legyengülése főként a három országnak a
gyarmatosìtásból örökölt határainál nyilvánult meg.
Az integrációs szervezet 1994-ban súlyos politikai válságba került, 1996-ban pedig felfüggesztették a
működését, amit a tagállamok közötti fokozatosan mélyülő bizalmatlanság légköre idézett elő: a tagállamok
egyre durvábban beavatkoztak a gazdasági közösség tevékenységébe, ami az elerőtlenedő jószomszédsági
politika bizonyìtéka volt. Az igazság az, hogy a tagállamok politikai vìzióinak tartós divergenciái egybe estek a
E felismerésből többek között az alábbi szerveződések születtek: Nyugat-afrikai Államok Gazdasági Közössége (1975), Arab Maghreb
Unió (1989), Közép-afrikai Gazdasági és Monetáris Közösség (1999), Száheli-és Szaharai Államok Közössége (1998), Dél-afrikai Államok
Fejlesztési Közössége (1992), Kelet-afrikai Közösség(a Tanzániát, Kenyát és Ugandát magában foglaló közösség először 1967-ben jött
létre, tìz évvel később feloszlatták, majd 2001-ben újra indìtották, 2007 óta tagja még Burundi és Ruanda), a Mano-folyó Államainak Uniója
(1973-ban Sierra Leone és Libéria hozta létre, 1980-ban csatlakozott az unióhoz Guinea). 2004-ben új impulzusokat adtak neki, mivel több
mint tìz éven át, amìg a Sierra-Leone-i és a Lìbéria-i polgárháború folyt, gyakorlatilag nem működött (2007-ben Elefántcsontpart is
csatlakozott az unióhoz első sorban biztonsági megfontolások miatt). (A nyugat-afrikai gazdasági és monetáris unió már 1963-ban kétrejött,
de nem az afrikai államok vezetői, hanem Franciaország javaslatára).
45
Filip Reyntjens: La rébellion au Congo-Zaïre: une affaire de voisins, Hérodote, n° 86–87, 1997, 57–77.o.
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mélyülő belső feszültségekkel, melyeknek lökéshullámai szétterjedtek az egész zónában, s súlyos
következményekkel jártak: ismételt polgárháború mindhárom országban, interetatikus háborúként is felfogható
polgárháború a KDK-ban, melyben hét állam és számos lázadó mozgalom vett részt, de a tragikus események
mélyén a nyugati hatalmak, mindenekelőtt az USA és Franciaország nagyszabású geostratégiai játszma is
munkált. Mindez hallottak millióit, menekültek áradatait, mérhetetlen anyagi pusztìtásokat, az
alapinfrastruktúrák teljes leromlását, a gazdasági áramkörök szétesését, a politikai élet nagyfokú etnicizálódását
eredményezte.
Az önkényuralmi rezsimek bukása és a demokratizálási kìsérletek óta a gyarmatosìtásból örökölt határok már
nem garanciái a nemzeti szuverenitásnak. Minden nehézség ellenére, a regionális integráció, mint az Afrikai
Unió „előszobája”, egyik olyan útnak látszik, amely garantálhatja Közép-Afrika stabilitását és fejlődését. (A
KDK 1997-ben csatlakozott a Dél-afrikai Államok Fejlesztési Közösségéhez, amely 2005-ben visszautasìtotta
Ruanda jelentkezését, ìgy Ruanda és Burundi 2007-ben a Kelet-afrikai Gazdasági Közösséghez csatlakozott).
Az integrációt várják és remélik a helyi populációk, reményük egy olyan regionális integrációban van, amely
túllép a területi határokon, ami a közös erőforrások jobb hasznosìtásában, a nagyobb jólétet biztosìtó
kereskedelmi kapcsolatok extenziójában, a szélesebb és rentábilisabb piacokhoz jutás lehetőségében fejeződik
ki. Az állampolgárok számára mindez a békét, a demokráciát és a szabad mozgást is jelenti. Nyilvánvaló, hogy a
határokat átjáró állampolgárok az integrációs projektek hordozói és ők képesek fejleszteni a regionális
integráció célkitűzéseinek megfelelő gyakorlatokat és stratégiákat. Mindehhez persze szükség van a bukott
államok helyébe egy új állammodellt teremteni, amelyet semmiképpen sem ex nihilo kell megteremteni vagy
létező dogmákból elméletileg levezetni.

6. Az Afrikai Unió és az afrikai tradíciókban gyökerező
szociológiai állam modellje
Az Afrikai Egységszervezetet – a föderalisták és a szuverenisták közötti szokásos küzdelem eredményeként –
felváltó Afrikai Uniót 2002 júliusban Durban-ben (Dél-afrikai Köztársaság) alapìtották meg azzal a szándékkal,
hogy a kontinensen felgyorsìtsák a politikai integráció folyamatát, ami az alapìtó állam- és kormányfők szerint
elengedhetetlenül szükséges a gazdasági fejlődéshez és növekedéshez. (A pánafrikai szervezetnek változatlanul
nem tagja Marokkó, s jelenleg három tagállam – Mauritánia, Madagaszkár, Guinea – tagsága fel van függesztve
az alapokmány 4. cikkének megfelelően, amely kizárja az unióban a hatalom megszerzését államcsìny
végrehajtásával).
Az unió létrehozásához az ösztönzést 1998-ban Muammar Kadhafi adta meg, aki jelenleg az AU soros elnöke
(2009. február - 2010. január). A lìbiai elnök az Afrikai Egyesült Államok, mint az amerikai modellből merìtő
kontinentális állam tervének az elkötelezett képviselője, mert meggyőződése, hogy az afrikai kontinens
fejlődésének ez a legjobb módja.
2009. júliusban a gyarmatosìtásból örökölt határok fenntartása mellett kitartó Afrikai Uniónak a lìbiai Syrte-ben
tartott csúcsértekezletén 46 a házigazdák nyomása ellenére sem tudtak megállapodni az állam-és kormányfők
abban, hogy egy szövetségi kormányt hozzanak létre, kompromisszumként azonban az unió Bizottságát Afrikai
Hatósággá alakìtották át. A tervek szerint ez a séma 2012-ig marad fenn, hogy azután a 2016-ig tartó
periódusban a Hatóságból megalakìtsák a kontinens szövetségi kormányát. A tervek szerint 2017-ben vetnék
meg az Afrikai Egyesült Államok alapjait (a közös valuta, az afro bevezetése, a 2 millió főre tervezett egyesìtett
hadsereg felállìtása stb.).
Egyet értek Mwayila Tshiyembe tanulmányában kifejtett állásponttal és elemzéssel, miszerint: „Az állam
megújìtása nélkül az Afrikai Egyesült Államok terve üres marad, és nem lesz a kontinensen sem autentikus
jogállam, sem fenntartható fejlődés, még kevésbé jut felszìnre az oly kegyetlenül hiányzó megértés és
szolidaritás….A háborúkkal és államcsìnyekkel, a posztkoloniális állam kudarcával szemben az Afrikai
Egyesült Államok nagy álma….csak akkor válhat egyszer realitássá, ha a multinacionális állam új modelljét
teremtik meg, amely egy szociális és demokratikus megállapodáson nyugszik és az afrikai tradìciókban
gyökerezik”. 47
A gyarmati uralom ellenére, amely megszakìtotta az afrikai államépìtés folyamatát, az afrikai társadalmak
természete multinacionális maradt. A prekoloniális társadalmak – amelyek a multinacionális államok vagy
birodalmak indikátorai voltak – túléltek feldarobálásuk és több állam területére való szétszórásuk ellenére. Ez a
46
47

Chérif Elvalide Sèye:Union africaine: une Autorité, faute d’un Gouvernement fédéral. In: http://www.lesafriques.com/ 2009. július
Mwayila Tshiyembe: L’Afrique face au défi de l’Etat multinational. Le Monde diplomatique, 2000. szept.
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helyzet napjainkban nem képez átléphetetlen akadályt a szocietális kötelékek újjáépìtése előtt, mivel a nemzetállam válságának egyik következménye: a nemzet fogalmának kiszabadìtása a jog és a forradalmi misztika
uralma alól, ahogyan azt például a ruandai genocìdium és a két évtizedes szomáliai káosz is mutatja.
Ennél fogva meg lehet különböztetni a jogi nemzetet, az államot és a szociológiai (etnikai) nemzetet. A
szociológiai nemzet fogalma egyszerre ered egy népközösség jellemzőiből (nyelv, vérségi kötelék, vallás, közös
történelem) és a bizonyìtott együtt élni akarásból, másfelől természetes módon emlékeztet az ember eredeti
etnikai hovatartozásra.
A „szociológiai nemzet” rehabilitálása vethet véget az „egy és oszthatatlan nemzet” fogalmi terére épülő
nemzettudat válságának és az Afrikán végigsöprő identitás-konfliktusoknak, de megakadályozhatja a
nemzetiségi vagy az etnikai hovatartozással kapcsolatos rekurzìv politikai manipulációkat is (Elefántcsontparton
a nem akan etnikumoknak évtizedeken át tartó távol tartását a magasabb hatalmi funkcióktól, vagy az 19901993 között miniszterelnöki posztot betöltő Alassane Ouattarának a későbbi választásokból való kizárását „kétes
etnikai származása” miatt; a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén élő ruandai nyelvet beszélő, de
önmagát nem tuszinak tekintő banyamulenge közösség elűzését stb.). A multinacionális állam létrejötte esetén a
törvény azt kötné ki, hogy a nemzetiség egy jellemző közösséghez (akan, moszi, eve, joruba, fang, bamileké,
hutu, tuszi) való tartozás tudatával és státuszával, az állampolgárság pedig az államhoz (Elefántcsontpart,
Kamerun, Zambia, Kenya, Ruanda) való tartozás tudatával és státuszával határozódik meg.
A nemzet-állammal ellentétben, amely monopolizálja a jogtermelést, az afrikai társadalmak multinacionális
természete arra ösztönözne, hogy a multinacionális állam alapìtó aktusába a jogteremtés két autonóm területét
foglalják bele : az államét, mint az általános jogteremtés terét és az etnikai teret, mint a partikuláris jogteremtés
helyét (földbirtok, örökösség, anyakönyvezés stb.). Az egyén ìgy egy valódi jogi pluralizmusban élne, annak
megfelelően, hogy a jogteremtés helyei közül melyikkel lépne kapcsolatba: a tevékenységi vagy foglalkozási
tìpusok függvényében, melyeket gyakorol vagy a státusz függvényében, melyre igényt tart.
A jogi pluralizmus helyreállìtásával lenne kiemelhető az afrikai joggyakorlat a jog-nélküliség, vagy a
„szokásjog” teréből, ahová a gyarmatosìtás örökségének mimetizmusa és a neo-patrionalizmus elterjedt
gyakorlata révén került. A posztkoloniális állam ìgy őrizte meg primátusát a szuverenitás terén, és egyes népeket
ìgy fosztottak meg „saját létfenntartási eszközeitől” vagy „saját élettereiktől” (például az ogoni népet a Niger
folyó deltájától, Nigéria olajban gazdag térségétől). Ezzel szemben a multinacionális állam két elvet hoz
mozgásba : egyfelől a nemzetiségek és az állampolgárok, mint két eltérő entitás kettős reprezentativitásának az
elvét, másfelől a szuverenitás oszthatóságának vagy a megosztott szuverenitásnak az elvét; a szuverenitás
megosztása belső szinten a nemzetiségek és az állampolgárok javára valósul meg, külső szinten a szuverén
államok javára.
Így jöhetne létre az integrális föderalizmus, amely a hatalmat egy hármas szintű föderációnak, a nemzetiségek,
az állampolgárok és a régiók (szülőföld, vidék, kis-térség) föderációjának a logikája szerint osztaná el. Az
integrális föderalizmus funkcionalitása azon a posztulátumon nyugszik, hogy az állam többféle, több régióban
szétszóródott etnikum közös szerve (nem pedig – mint napjainkban számos országban – a választást nyert
etnikum monopóliuma!). Az integrális föderalizmus fő innovációja az intraetatikus közösségeknek
(kollektivitásoknak) közös irányìtású politikai terekké átalakìtása, amely elvezet a különféle népeknek,
népcsoportoknak azonos sorsba való rendezéséhez, kizárva ìgy minden fajta „etnikai tisztogatást”.
Az országon belüli régiók föderációja elővételezi a „territórium” (államterület) európai fogalmának
meghaladását, és helyébe az életkeret értelmében felfogott tér (élettér) fogalmát helyezi, amit hálózatok,
csereáramlások és az emlékezet helyei szőnek át, amelyek az embereket a (szülő)földjükhöz és a
környezetükhöz kötik.
Egy új köztársasági és szociális paktum és egy új alkotmány elengedhetetlenül szükséges a multinacionális
állam megalapozásához, ami a nemzetiségek és az állampolgárok kettős beleegyezésén alapszik, megbékìtve ìgy
az állampolgárságot (individualizmus) és a multinacionalitást (kommunitarizmus), mint a legitimitás két pólusát.
Az új alkotmány – először a posztkoloniális Afrika történetében – egy olyan állam jogállását fogja megalapozni,
amely demokratikus természete, jogrendje, történelme, kultúrája révén kompatibilis a plurinacionális
társadalmak szociális logikáival, és amelyek testet öltenek ebben a multinacionális államban és megadják annak
jelentőségét.
A plurinacionális társadalommal logikailag és faktuálisan is összhangban álló multinacionális állam –
demokratikus és posztnacionális természete révén – a 21. századi plurinacionális társadalmak alkotmányos,
politikai és fogalmi változásának „ideál-tipikus” modelljét nyújthatná, amelyben a politikai egység nem esik
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egybe a nemzeti egységgel, és amely nem teszi kérdésessé sem a belső, sem a külső határait az államoknak, sem
a népeknek a gyarmatosìtó hatalmak által végrehajtott balkanizációját, de képes lehet a mondializáció és a
globalizáció kihìvásaira választ adni…
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4. fejezet - Államkudarcok Afrikában
Búr Gábor

1. I . A „gyenge” államok és az államkudarcok
jelentősége az afrikai kontinensen
A jelen világgazdasági válságának egyik fontos tanulsága, hogy az állam szerepével kapcsolatos doktriner
felfogás kudarcra van ìtélve. A „minimális állam”, vagy az „éjjeliőr állam” hìvei már az 1980-as, 1990-es
években is elszenvedtek egy látványos kudarcot, s éppen Afrikában, amikor a piacok mindenhatóságát
propagálva az ottani kormányokra erőltették az ún. „strukturális alkalmazkodási program” (SAP) 1
kényszerzubbonyát. (Herbst, 1998: 431.) Az államok szerepének át- és újraértékeléséhez azonban az akkori
negatìv afrikai tapasztalatok nem bizonyultak elegendőnek, csak a mostani globális válság látszik meghozni az
áttörést. Az elmúlt évtizedek- ben még logikusnak tűnt az okfejtés, hogy Afrika államainak működési zavarai az
ottani társadalmak hagyományos szerkezetének és struktúráinak továbbélésére vezethetőek vissza. Ezek a
hagyományos minták és értékek pedig – az érvelés szerint – nem tették lehetővé az állam kìvánatos
megerősödését. Az a tény, hogy más földrészeken is jónéhány, a diszfunkció jegyeit mutató államot tartottak
már akkoriban is számon, nem különösebben zavarta a megfigyelőket, ez csupán alátámasztotta
meggyőződésüket, hogy a társadalmi struktúrák „tőkés valorizációjában” lemaradt országok egységes képet kell,
hogy mutassanak.
Afrika mégis rendhagyó példának számìtott, hiszen a kontinens meglepő hasonlóságot mutatott az államfejlődés
terén, ìgy a „gyenge állam” (weak state), az „államkudarc” (state failure), vagy a „bukott állam” (failed state)
már az elmúlt évtizedekben is rendre visszatérő kifejezések voltak az Afrikával foglalkozó irodalomban
(Mazrui, 1995: 28). Sok kritika is megfogalmazódott a fenti fogalmak kapcsán, sokan a Nyugat előìtéletes
megközelìtésének bizonyìtékát látták benne. A visszafogottabb szóhasználatban ezért gyakorta a bukott állam
helyett a „törékeny állam” (fragile state), vagy a még ennél is diplomatikusabb „kormányzati hiányosság”
(governance shortcomings) kifejezés köszönt vissza. Mindezek a meghatározások azonban az Afrika
közelmúltjával és jelenével foglalkozók számára nem jelentenek mást, mint egy régóta ismert, empirikusan leìrt
jelenség rendszerbe foglalását.
Az 1980-as években még elsősorban az afrikai államok „marginalizálódásáról” ìrtak, (Medard, 1991: 198)
akkoriban elsősorban eladósodásuk kapcsán. Ugyancsak ekkor jelent meg a „gyenge állam” fogalma, mint a
gazdasági bajok kiküszöbölésére tett kudarcos kìsérletek eredménye (Jackson és Rosberg, 1982: 1-4). Ez
elsősorban a kontinens világgazdasági súlyának csökkenését ìrta le, mint Afrika virtuális lecsúszását a
világtérképről. A kérdés ekkoriban szinte kizárólag a humanitárius szervezetek problémája volt, főként ők
szembesültek a segélyek állami és nem-állami megcsapolásának jelenségével, illetve a rosszul működő, vagy
működésképtelen állam problémájával. 2001 szeptembere óta azonban ez alapvetően megváltozott. A
legszegényebb, leginkább szétesett, vagy szétesőben levő államok politikailag és stratégiailag felértékelődtek, a
biztonságpolitika érdeklődésének homlokterébe kerültek. A már az 1990-es évektől használatos fogalom, az
államkudarc a fentieknél tágabb jelentéssel bìr (Herbst, 1996-97: 120), s napjainkra a kontinens országainak
jelentős hányadára alkalmazható. A kivételeket korábban „mintaországoknak” volt szokás nevezni, ám ezek a
mintaországok, lásd Zimbabwe, Elefántcsontpart, vagy akár Kenya, stb., sorra váltak maguk is az
államkudarcok mintapéldájává. A kontinens jelenlegi gazdasági – és mindinkább politikai – óriása, a Dél-afrikai
Köztársaság egyelőre a siker és a kudarc határán egyensúlyoz (Johnson, 2004: 219.) Sok kritika is
megfogalmazódott a fenti fogalmak kapcsán, főként a „bukott állam” bélyeget sérelmezve, amit a Bretton
Woods-i intézményekkel, vagy éppen az USA kormányával nem kellőképpen együttműködő országokra
sütöttek. A kétségtelenül jó szándékú, Afrika iránt elkötelezett szerzők az eredetileg Ázsiára megfogalmazott
„gyenge állam – erős társadalom” dichotómiát Afrikára is alkalmazni kezdték, messze távolodva a mindennapok

A Strukturális Alkalmazkodási Program a következő általános előìrásokat tartalmazta: az alapvető élelmiszerek és szolgáltatások
ártámogatásának megszüntetését, költségvetési szigorìtást a kiadások csökkentésén keresztül, a „nem-termelő” kiadások (egészségügy,
oktatás, ártámogatások, stb.) drasztikus csökkentését, a nemzeti deviza leértékelését, magas kamatokat, melyek vonzzák a külföldi tőke
beáramlást, export-orientált mezőgazdasági termelést, a devizabevételek növelését (erdőirtások, stb.), a helyi, önellátó mezőgazdasági
termelés csökkentését, a belső piacok megnyitását, a vámok eltörlését, általában gazdasági liberalizációt, pl. a tőkemozgások felszabadìtását
és a deviza átutalási-engedélyezési eljárások eltörlését, alapvető adópolitikai változásokat, melyek tovább növelték az egyenlőtlenségeket,
például a forgalmi tìpusú adók bevezetésével, a tőkejövedelmek megadóztatásának csökkentésével, továbbá az állami vállalatok
privatizációját, az állami szerepvállalás radikális csökkentését a versenyszférában és azon kìvül is.
1
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realitásaitól és a tudományosság kritériumaitól. Ennél már a „kvázi állam”, vagy a „nem állam” definìciók is
működőképesebbnek bizonyultak (Migdal, 2001: 15).
Lelőtt harci repülőgép Szudánban (2007)

Forrás: ENSZ – UNEP
A fentiekből is nyilvánvaló, hogy Afrika különös fontossággal bìr az államkudarcok tanulmányozása terén. Az
itteni esetek száma is messze fölülmúlja a többi kontinensét, sőt egyes szerzők egyenesen az első kudarcot
vallott kontinensről ìrnak. Bates az államkudarcok terén túlteljesìtő 2 kontinensről beszél (Bates, 2005: 2),
Rotberg pedig szinte költői fordulattal ìrja le a hidegháború lezárulása óta elburjánzó államkudarcokat
(„cascading plethora of state failure”), amit ő is elsősorban Afrikára, s csak kisebb mértékben Ázsiára használ.
Évtizedünk bukott államai sorában az egyetlen Afganisztán mellett csupa afrikai országot emlìt: Angolát,
Burundit, a Kongót (DRC), Libériát, Sierra Leonét, valamint Szudánt (Rotberg, 2003: 10-11). A tekintélyes
washingtoni Carnegie Alapìtvány által évenként közzétett államkudarc-lista is az imént vázolt Afrika-képet
látszik alátámasztani, a megnevezett országok fele afrikai, mìg a tìz legérintettebb ország közül hét (Foreign
Policy, 2009). Ezen a kontinensen találhatóak Földünk minden kétséget kizáróan „legbukottabb” államai is,
Szomália, Zimbabwe, Szudán. Szomorú sajátosság, hogy az egyetlen Dél-Afrika kivételével a földrész összes
nagy állama kritikus állapotban van (Herbst, 2000: 146). Nigéria, mint a legnépesebb állam, a teljes nyugatafrikai régiót destabilizálhatja, ahogy ez már meg is történt a Kongói Demokratikus Köztársaság
vonatkozásában az afrikai Nagy-tavak vidékén.
Elterjedt vélekedés a mai államkudarcokat az európai gyarmatosìtás számlájára ìrni. Más térségekben, mint pl.
Ázsiában azonban a hasonló történelmi háttér nem feltétlenül vezetett államkudarcokhoz. Mára az is
egyértelművé vált, hogy az egykori anyaországok szerepe még közvetett formában sem meghatározó, például a
korábbi várakozások ellenére a volt francia gyarmatok sem bizonyultak immunisnak az államkudarc ellen,
holott a gyarmati időkből a többieknél jóval erősebb intézményeket örököltek.

2. II. Európai gyarmatok Afrikában
Ázsiától, sőt Észak-Afrikától eltérően az európai hatalmak nem elsősorban az egykori afrikai államok
meghódìtása révén tettek szert gyarmatokra a trópusi Afrikában. A történelem folyamán létrejött afrikai államok
a 19. századra többségében már szétestek, vagy éppen a gyarmatosìtók hadjáratai számolták fel őket. Ez azt a
2
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benyomást erősìtette az európai gyarmatosìtókban, hogy Afrika „történelem nélküli kontinens” volt a
gyarmatosìtást megelőzően, az államiság a fehér ember ajándékaként érkezett. Ma is sokan tekintenek az afrikai
gyarmati államokra mint egyfajta „kulturális projekt” termékére, ami a gyakorlatban az európai közigazgatási
technikák, ismeretek és rutinok transzferét jelentette a gyarmatosìtó hegemóniájának biztosìtása érdekében
(Kössler és Melber, 1996: 79-80). A gyarmati államot a gyarmatosìtók olyan társadalmi közegbe ültették át,
amely teljes mértékben különbözött a származási helyén jellemző (Európa) feltételektől. Ezt az ellentmondást a
gyarmati népek infantilizálásának útján próbálták meg feloldani. Az igazságszolgáltatás kiépülésétől kezdve
féloldalas maradt, 3 s a hatalmi ágak szétválasztása még papìron sem valósult meg. A politikai kultúra
alappillérei a diktatórikus elnyomás, a meghunyászkodás és a hatalomhoz való alkalmazkodás, a vertikális
struktúrák hiánya és a horizontális struktúrák túltengése maradtak.
Az egykorvolt afrikai államok és az államiságot nem ismerő régiók sorsa egy valamiben közös volt. Területeik
beletagolódtak az újonnan létrehozott európai birtokokba – a helyi viszonyok függvényében – mint
védnökségek, vagy mint közvetlenül bekebelezett, európai irányìtás alatt álló területek. Az új határokat a 19.
századi Afrika esetében az európai hatalmak fővárosaiban húzták, azok kizárólag az egymással rivalizáló
gyarmatosìtók közötti erőviszonyokat tükrözték. Ilyenformán sem történelmi előzményei, sem etnikai
szempontjai nem voltak e határok meghúzásának. Az európai gyarmatosìtók az afrikai birtokokért folytatott
versenyfutásban el akarták kerülni az egymás közötti fegyveres konfliktusokat. Ezért igyekeztek nemzetközi
jogilag szabályozni a területszerzést. Olyan esetekben, ahol többen is aspiráltak egy-egy területre, a gyorsaság
döntötte el a hovatartozás kérdését.
Az afrikai államhatárok meghúzása az európai hatalmak részéről alapvetően két, egymást követő szakaszból állt.
Az első lépés a riválisokkal történő megállapodás volt. Ez még csupán „diplomáciai határ” volt, amit a terepen
kellett kijelölni. Csak ezután lehetett végleges határokról beszélni. E két szakaszt néha évek, néha akár
évtizedek is elválaszthatták egymástól. Mivel Afrika a diplomáciai egyezkedésekben részt sem vett, nem alanya,
csupán tárgya volt az ezt követő megállapodásoknak. Csak az a szerep jutott számára, hogy a tárgyalásokhoz
érveket szolgáltasson a helyi törzs- és falufőnökökkel, „királyokkal” aláìratott, gyakorta kétes értékű és tartalmú
szerződések révén. Az 1884-1885-ben megrendezett Berlini Kongó Konferencián 13 európai ország és az
Egyesült Államok küldöttei határoztak Afrika máig érvényes államhatárairól. Ezen az eseményen egyetlenegy
afrikai sem volt jelen. Az elfogadott határozatok között döntő fontosságú volt, hogy az afrikai foglalásokat
„tényleges birtokbavételnek” fogadták el. Ez a megállapodás két újìtást vezetett be: az aláìró hatalmakkal
szembeni értesìtési kötelezettséget a jövőbeni foglalásokról, valamint a szóban forgó terület „tényleges és
valóságos” birtokbavételének bizonyìtási kötelezettségét, amely „a megszerzett jogokat védi, és a békét
biztosìtja” (Hangula, 1991: 35).
Ez a nemzetközi jogi szabályozás véget vetett az informális birtoklás, a „paper protectorates” korábbi
gyakorlatának. Ugyancsak új és meghatározó fontosságú volt, hogy az aláìrók jogilag egyenrangúnak fogadták
el a „gyarmat” és a „védnökség” kategóriákat. Afrika számára ez azzal a hosszú távú következménnyel járt,
hogy a különböző időpontokban, különböző feltételekkel és jogállással megszerzett területeket minden további
nélkül lehetett egymással összevonva nagyobb egységekbe rendezni. Az európai riválisok az ìgy egységesìtett
jogállású területek határait ezután addig tolhatták ki, ameddig egy másik gyarmatosìtó „ténylegesen birtokba
vett” felségterületébe nem ütköztek. A gyarmatosìtás folyamatában a végleges rendezést a „versenyfutás
Afrikáért” hozta el, amely a 19-20. század fordulójáig gyökeresen felforgatta az afrikai viszonyokat. 4
A sebtében megszerzett különböző földrajzi tájakat és az esetek többségében különböző népeket, egymástól
eltérő státussal bìró területi-politikai egységeket egységes egésszé kellett szervezni. Így születtek meg az új
gyarmati államok az európaiak által megvont új határok között. A határok véglegesìtése után elérkezett annak az
ideje, hogy a versenyfutás során kötött szerződéseket átültessék a gyakorlatba. Ahogy például a nagy múltú
királyság, Buganda az Uganda Protektorátus részévé vált, úgy a legtöbb afrikai királyságot is az újonnan
létrejött gyarmati közigazgatási egységekbe olvasztották be. Csak néhány olyan hagyományos fekete-afrikai
állam volt, amely területi integritását lényegében teljes mértékben megőrizve élte túl a gyarmati korszakot –
Kelet-Afrikában Ruanda, Burundi és Zanzibár, Dél-Afrikában Baszutóföld 5 és Szváziföld. Ezekben az
országokban az európai gyarmatosìtók nem számolták fel az uralkodók hatalmát, hanem együttműködésre
kényszerìtették őket. Az uralkodók kezében megmaradt hatalom nagy eltéréseket mutatott, néhányan közülük
csupán reprezentatìv funkciókat láthattak el, a dél-afrikai uralkodók viszont megtarthatták alattvalóik feletti
hatalmuk és jogosìtványaik jelentős részét.
Például a „bennszülött ügyeket” a gyarmati állam meghagyta a szokásjog alapján álló tradicionális helyi elitek kezében.
Az európaiak által birtokolt területek másfél évtized alatt a kontinens összterületének 10 százalékáról annak több mint 90 százalékára
nőttek.
5
A mai Lesotho.
3
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Ezek a prekoloniális rendszerek más és más okok miatt öröklődtek át a gyarmati korszakba. Zanzibár különleges
megìtélés alá esett, a brit konzulok és a brit flotta határozták meg az ügyeket, előbbiek a szigetállam nem
hivatalos miniszterelnökeivé váltak anélkül, hogy ez az anyaország adófizetőinek egyetlen fillérjébe belekerült
volna. Ruanda és Burundi túlságosan messze voltak a tengerparttól, megközelìtésük körülményes volt, ezért a
közvetett európai uralom példáivá váltak. A német elképzelések szerint a későbbiekben a rendszernek a
közvetlen uralom irányába kellett volna fejlődnie, ám ennek kivitelezésére Németországnak már nem maradt
ideje (Curtin, Feierman, Thompson és Vansina, 1995: 413). Baszutóföldön nem alakult ki a ruandaihoz és a
burundihoz hasonló, kasztszerű etnikai alapú feudalizmus. Nagy-Britannia geostratégiai megfontolásokból az
országot protektorátussá nyilvánìtotta. A király és a főnökök a helyükön maradhattak, a brit főbiztos
baszutóföldi tevékenységét csak rezidens útján végezte, mivel két másik protektorátus is fokvárosi hivatalához
tartozott. (Davenport, 1979: 105-106.) 6 A gyarmatosìtás előtti társadalmi-politikai rendszer azonban sehol sem
tudott olyan változatlan formában fennmaradni a kontinensen, mint Észak-Nigériában, a Szokotói Kalifátus
britek által elfoglalt részén. Az angolok számára a kalifátus az afrikai civilizáció csúcsát jelentette, olyan
modellt, amit egész Nigériára, sőt többi nyugat-afrikai gyarmatukra is ki szerettek volna terjeszteni. A közvetett
uralom klasszikus formája alakult itt ki, nagyfokú helyi önállósággal, a hagyományos, helyi igazgatási technikák
továbbélése mellett az angol hatás, illetve a nyugatosìtás csekély, vagy elenyésző volt (Osaghae, 1998: 2-3).
Az európai felfedezők, misszionáriusok, kereskedők és katonák Afrikába érkezése nyomán a gyarmati
adminisztráció kiépülése jelezte a gyarmati állam megszületését. Az adminisztrációt kezükben tartó
hivatalnokok a gyarmati társadalom kicsiny, de roppant befolyással bìró rétegét alkották. Az általuk képviselt
hatalom és törvény földrajzi kiterjedése egyben a gyarmati Afrika politikai térképe is volt. Az adózás
bevezetése, ami a kezdetekben vámok kivetését, a későbbiek folyamán egyre inkább fejadót jelentett, nem kevés
szervezőmunkát igényelt. Mivel az adóztatás az afrikai népesség vállára roppant terheket rótt, s ìgy sokhelyütt
fegyveres ellenállásba ütközött, a gyarmatosìtók helyi rendőri erők megszervezésével válaszoltak erre. Ezáltal
teljessé vált a gyarmati államstruktúra, melyet a későbbiekben a telepesek, még később az afrikaiak számára
megadott önkormányzat egészìtett ki. Az egyes gyarmatok között igen nagy különbségek voltak a kormányzat
formáit, az európai jogrendszer érvényének kiterjesztését illetően, még az egy anyaországhoz tartozó különböző
gyarmatok esetében is, mint például az angolok „közvetlen” és „közvetett” uralma alatt álló területeken. Az
előbbiekben a gyarmati kormányzat kiépìtése radikális változásokat hozott a prekoloniális korszak viszonyaihoz
képest, az utóbbiakban, amennyire lehetett, igyekeztek azokat fenntartani.
Franciaország, Belgium, s a többi európai gyarmatosìtó általában az anyaországbeli mintákat követve épìtette ki
adminisztrációit, viszonylag csekély helyi eltérésekkel. Ez a különbség még a törzs-, vagy falufőnökök
kijelölésének módjában is megmutatkozott. Az adminisztráció kiépülése az afrikai gyarmatokon együtt járt az új
gyarmati fővárosok, illetve a kisebb helyi közigazgatási központok létrehozásával. 7 A fővárosoktól eltérően a
gyarmati adminisztráció a vidéki területeken igyekezett székhelyeit az etnikai központokban kialakìtani. Az első
időkben a katonai és a civil igazgatás nem vált még el egymástól, katonailag pedig éppen ezeket a központokat
volt érdemes megszállni. A gyarmatok külső határaitól eltérően a belső közigazgatási határokat a gyarmati
korszakban gyakran változtatták. (Ez érvényes maradt a függetlenség elnyerése után is.) A közigazgatási határok
kialakìtása önkényesen történt, általában az adott körzetben rendelkezésre álló hivatalnokok számához
igazìtották, de néhány esetben megtartották a gyarmati előtti időkből örökölt határokat. Aranyparton belül az
egykori Asanti Királyság, vagy Ugandában a Buganda, s néhány más kisebb királyság határait nem bolygatták
(Christopher, 1984: 54).
A világháborúk vagy gazdasági válságok idején számos helyi közigazgatási központ szűnt meg takarékossági
okokból, s számuk a 2. világháború utáni fellendülés korában sem gyarapodott már jelentősebben.

3. III. Független afrikai államok
Afrika államainak mai állapotáért sokan a mai napig is hajlamosak az európai gyarmatosìtást hibáztatni. Az
érvelés szerint az egykorvolt gyarmatok közvetlen előzményei azoknak az államoknak, amelyek a függetlenség
elnyerése nyomán születtek. Az ENSZ-nek létrejöttekor mindössze négy afrikai tagállama volt: Dél-Afrika,
Egyiptom, Etiópia és Libéria. A Nemzetek Szövetségétől az ENSZ gyámságként átvette a volt német
gyarmatokból létrehozott mandátumterületet is. A kontinensen további öt portugál, két spanyol és egy belga
gyarmat volt. A fennmaradó hatalmas területen a legnagyobb birtokos Franciaország, valamint Anglia osztoztak.
Az afrikai dekolonializáció történelmileg rendkìvül gyors lefolyásának elsősorban az afrikai kontinensen kìvül
Az afrikai uralkodók Lesothóban, Szváziföldön és a harmadik dél-afrikai angol protektorátusban, Becsuánaföldön is lényegesen nagyobb
befolyást és hatalmat tudtak megőrizni maguknak, mint mások bárhol másutt a kontinensen; ezek a dinasztiák átvészelték a gyarmati
korszakot és, a megváltozott körülményekhez igazodva, a függetlenség elnyerése után immár alkotmányos keretek között uralkodtak tovább.
7
Minden gyarmatosìtó hatalom igyekezett a saját európai fővárosának utánzatát megteremteni.
6
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keresendő okai voltak. Afrika nemcsak politikai határait, hanem magát az államot is megörökölte a gyarmati
múltból. Eltérő gyorsasággal és intenzitással, de minden afrikai országban lezajlott ezen államok apparátusainak
afrikanizálása. Ez sehol sem volt egyszerű feladat. Legnagyobb akadályát a képzett afrikaiak hiánya jelentette.
A megoldás politikailag egyetlen kivitelezhető módja az új afrikai államok hivatalnoki karának a rendelkezésre
álló afrikai munkaerőhöz való hozzáigazìtása volt. A megfelelő képzettség nélküli kinevezések kikövezték az
útját a pusztán politikai vagy etnikai alapon történő hivatal-osztogatásoknak, amely azután a politikai
korrupcióban, az államapparátus diszfunkciójában és a belső etnikai konfliktusokban bosszulta meg magát. Az
afrikai nacionalista pártok az államról alkotott előképüket nem a gyarmati közigazgatás féloldalas, a
költséghatékonyság elvének megfelelően kialakìtott modelljében keresték, még csak nem is az alapvetően
mezőgazdasági társadalmak – amelyek közé Fekete-Afrika országai függetlenségük elnyerésekor (Dél-Afrika
kivételével) tartoztak – gyengén kiépìtett, minimális államában, hanem a 20. század második felének modern
nemzetállamaiban. Különösen a szocialista államoknak az állami iparfejlesztés terveihez igazìtott terebélyes
bürokratikus apparátusa volt vonzó számukra. Így a második világháború utáni évtizedeknek Afrika számára
kedvező gazdasági klìmájában megnövelt államapparátust a függetlenség elnyerése után még tovább
duzzasztották. A gazdasági racionalitáshoz ennek már nem volt köze, elsősorban a klientúra-épìtést szolgálta.
Az afrikai államok a függetlenségbe szegényen léptek át (de nem a legszegényebben, hiszen Ázsia, főként DélÁzsia akkor még Afrikánál jóval szegényebb volt), az állam erőteljes továbbépìtéséhez nem rendelkeztek
elegendő belső forrással, külföldi hitelek felvétele vált szükségessé. A kevés meglévő forrást az új államok és az
azok elsődleges reprezentációs terepéül szolgáló fővárosok elszìvták a vidék elől. A csak kevéssé urbanizált
országokban a vidék általában a „tribalizmus” fellegvára volt. Az ìgy keletkezett újabb konfliktusok kezeléséhez
az állami erőszakszervezetek megerősìtésére volt szükség.
A dekolonizáció révén létrejött államok közös jellemzője volt, hogy (legalábbis kezdetben) befelé erőt mutattak,
keményen felléptek a tribalizmus, a regionalizmus, s minden partikuláris, centrifugális hatást kiváltó erő ellen.
A külvilággal, elsősorban volt gyarmattartóikkal szemben viszont gyengének bizonyultak, érdekeik
érvényesìtésével nem sok sikerrel próbálkoztak. „Belső” felpuhulásuk, amit sokan a kudarcba fulladt
modernizációs kìsérletekkel hoznak összefüggésbe, sőt egész állami struktúrák ideiglenes, vagy tartós leépülése,
ahogyan az Szomáliában, Libériában, Sierra Leonéban, Elefántcsontparton, a Közép-afrikai Köztársaságban,
Ruandában, Burundiban, Szudánban, vagy Mobutu alatt Zaire-ben, s később a két Kabila alatt a Kongói
Demokratikus Köztársaságban végbement, csak az utóbbi egy-két évtized fejleménye.
Az Afrikai Egységszervezet Chartája az összes afrikai állam egyenlő szuverenitásának elvét, az egyes országok
belügyeibe való beavatkozás tilalmát, s a tagállamok területi integritásának és szuverenitásának tiszteletben
tartását mondta ki (Ströber, 1983: 36). Az afrikai állam- és kormányfők 1964 júliusában, Kairóban tartott
csúcstalálkozóján az afrikai Egységszervezet 16. számú határozatában az aláìrók elkötelezték magukat a
függetlenség kivìvásának pillanatában egymás között fennálló határok megváltoztathatatlansága mellett. Ez
annak a felismerése volt, hogy a mindenekelőtt etnikailag igazságtalan határok megváltoztatása olyan
láncreakciót váltana ki, ami vérbe borìthatná 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. Akkor az etióp-eritreai megállapodással a két ország konfliktusát nem sikerült
feloldani, többéves határháborút vìvtak egymással – ám egészen addig az egyes afrikai országok közötti
határkonfliktusok sem az ENSZ, sem az egyes nagyhatalmak beavatkozását nem igényelték. Határvitái FeketeAfrikában több más országnak is voltak, azonban Földünk más régióitól eltérően e határkonfliktusok Afrikában
nem vezettek sem a gyenge állami struktúrák, sem az érintett országokon belüli politikai kohézió
megerősödéséhez. A szakadár mozgalmak szinte teljes hiánya lényegében az egyetlen terület, amelyen Afrika
pozitìv egyenleggel bìr a többi kontinenssel való összehasonlìtásban (Englebert és Hummel, 2005: 399; Fage és
Tordoff, 2004: 418).
Az afrikai gyarmatok térképe 1808-ból
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Forrás: Compendious Geographical Dictionary. Dublin, 1808.
A függetlenséget a szubszaharai régióban először elnyert Ghána vezetőjének, Kwame Nkrumahnak
meggyőződése volt, hogy az egykori gyarmatok nem lesznek képesek gazdaságilag függetlenedni a volt
anyaországoktól, s a neokolonializmus ellenszerét a pánafrikanizmusban, a jövőt pedig ennek megfelelően az
afrikai országok önkéntes, mindenki számára előnyös föderációjában látta. Ám a megosztottság már 1961-ben
tartóssá vált. Az akkor már független afrikai országok újsütetű vezetői csak abban értettek egyet, hogy
„valamilyen egységre” szüksége van Afrikának, az egység tartalmáról és formájáról megoszlottak a
vélemények. A Ghána, illetve Nkrumah által vezetett ún. „Casablanca-csoport” a politikai unió
elsődlegességére, a másik, az ún. „Monrovia-csoport” a gazdasági együttműködést erősìtő összefogásokra
helyezte a hangsúlyt. 1963-ra, az Afrikai Egységszervezet megalapìtásának évére a Monrovia-csoport
álláspontja győzedelmeskedett. Egyesek Afrika balkanizációját emlegették, ám akkor erre nem sokan figyeltek.
Zimbabwe 1979-es függetlenné válásával lezárult folyamat véget vetett a kontinensen az európai gyarmati
befolyásnak (Fage és Tordoff, 2004: 416-417). Ezzel azonban az afrooptimizmus kora is véget ért.

4. IV. A fejlődés Válsága – Az államok Válsága
Egészen a közelmúltig Afrika gyorsan gyarapodó népességének nagyobbik hányada még olyan kis, földművelő
vagy pásztorkodó közösségekben élt, amelyek a közvetlen, személyes kapcsolatokra épültek, ìratlan
szabályokkal, s az egyéneket a kölcsönös függőségnek az élet minden aspektusát meghatározó szálai kötötték
össze (Tönnies, 2005: 146). A hagyományos közösségekkel szemben a társadalmak a törvények és más formális
szabályok által meghatározott nagy, jórészt urbanizált közösségek hálózatát jelentik, formalizáltabb és
személytelenebb emberi kapcsolatokkal, ahol az egyes ember nagyobb szabadsággal dönthet saját sorsáról
(Fukuyama, 1999: 55). Nagy hagyománya van ennek alapján a szociológiában az egyes társadalmakat vagy a
„tradicionális” vagy a „modern” jelzővel illetni. A mai Afrika esetében azonban mindkét fogalomra szükségünk
van, noha az afrikai vezető-garnitúra az elmúlt évtizedekben igyekezett – még az anyagi alapok hiányában is –
modern társadalmakat teremteni az egykori gyarmatokon. Az európai normák szerint a család, a közösség, a
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régió, a nemzetállam és a kontinens képezték az egyén identitástudatának lépcsőfokait. Ennek megfelelően
Afrikában a lokális és regionális identitásokból a nemzeti identitás megteremtését kìvánták elérni, a
nacionalizmus segìtségével. Ennek politikai ideálja a nemzet és az ezt megjelenìtő struktúra, a nemzetállam.
Saroktétele: a nemzetnek szüksége van saját államára, az államnak pedig saját nemzetére. Ennek az elvnek a
gyakorlati alkalmazása azonban még ott sem ment könynyen, ahol megszületett. Európán kìvül ugyanez a
folyamat később kezdődött, hoszszabb ideig tartott, összetettebb formákat öltött, és eredménye sem volt mindig
egyértelmű. Walter Rathenau már 1920-ban felhìvta a figyelmet arra, hogy a gyarmatosìtott népeknek csak
abban az esetben van esélyük a gyarmati uralom lerázására, ha önmagukat állami keretekbe szervezik, mert
kizárólag ìgy válhatnak a nemzetközi jogban releváns tényezővé (Kössler, 1994: 118). A jóslat helyesnek
bizonyult, alternatìvák ezzel szemben fel sem merültek. A modern állam fogalmát és lényegét sok szerző a
továbbiakban is konzekvensen európai találmányként fogta fel. Egy kortárs történész szavaival: „az afrikaiaknak
[…] a mai napig nehéz megérteniük, mi is járhatott az európaiak fejében, mikor kitalálták az államot”
(Ansprenger, 2000: 319).
Az államteremtés kényszere egyben a nemzetteremtés kényszerét is jelentette, azzal a céllal, hogy a gyarmati
világ behozza lemaradását Európa kizárólagos érvényűnek felfogott modelljével szemben. E folyamat révén
ugyanakkor megmaradtak nemzetek állam nélkül, és államok nemzet nélkül. Fekete-Afrikát általában ez utóbbi
kategóriába szokták besorolni, mivel államai – kevés kivétellel – olyan mesterséges képződmények, amelyek
még azokban az Afrikában ritka esetekben sem felelnek meg minden további nélkül a nemzetállamiság
kritériumának, amikor az állam homogén etnikai alapra épült (mint pl. Szomália, Madagaszkár, Lesotho és
Szváziföld). 8 Fekete-Afrika minden más állama a multietnikai állam kategóriájába sorolható, ahol a különböző
etnikumok egymáshoz viszonyìtott aránya, száma és a hatalomhoz való viszonya országonként más és más
képet mutat, akárcsak a nemzeti integráció felé tett lépéseik eredményessége.
Az államot erősìtő törekvésnek voltak betudhatóak a történelmi elődöknek tekintett államok,
államképződmények, vagy „protoállamok” neveinek a függetlenné váló afrikai országok elnevezéseiben történő
megjelenìtései. A gyarmatosìtás ellen fellépő afrikai nacionalizmus azonban az esetek többségében nem tudott
évszázados történelmi folytonosságra hivatkozni, ìgy ezek az antikolonialista mozgalmak éppen azok között a
határok között kìvánták létrehozni a maguk nemzeti integrációját, amelyeket oly sokszor ostoroztak mint
mesterséges, az afrikaiak megkérdezése nélkül meghúzott és Afrikától idegen határokat. A függetlenné vált
afrikai országok alkotmányai is éppen ezeket a mesterséges határokat rögzìtették. A „nemzetállami” ideológiák
hordozói formálisan Fekete-Afrikában is azok az 1920-as évektől kezdve sorra alakult politikai pártok, amelyek
az antikolonializmus kezdetben pánafrikai, majd a második világháború után mindinkább „nemzeti” irányzatát
képviselték. Több szerző is felhìvta a figyelmet az afrikai „blokkolt demokráciákra”, rámutatva a
„konfliktusképes csoportok”, azaz a magától az államtól, a patrónusi- vagy klientúra-rendszertől független
középrétegek hiányára. Az egyes országok irányìtása valójában nem az uralkodó pártok, hanem sokkal inkább a
„stratégiai csoportot” alkotó ún. „államosztály” néhány vezető politikusának, hivatalnokának, katonatisztjeinek
és a gazdaságot ellenőrző személyek szűk körének a privilégiuma. Ehhez az államosztályhoz az 1990-es
években a 15 milliós Elefántcsontparton mindössze 500 főt, a 13 milliós Kamerunban ezer főt, a Mobutu-rezsim
bukása előtti Zaire-ban a 40 milliós lakosságból mindössze 2-3 ezer főt számìtottak egyes kutatók (Schubert és
Tetzlaff, 1998: 435). Ezzel magyarázható, hogy a hatalom átörökìthető e szűk körön belül. Még a kontinensen a
közelmúltig oly gyakori katonai puccsok is elsősorban ezen elitek belső átrendeződésének a megnyilvánulásai
voltak. Csak kevés fekete-afrikai ország – mint Nigéria, Dél-Afrika, Kenya vagy Zimbabwe – rendelkeztek a
képességgel az uralkodó elitekkel szembeni demokratikus alternatìvák felkìnálására. A bevett gyakorlat az
ellenzék vezetőinek kooptálása az államosztályba, vagy másik végletként etnikai, regionális, vagy vallási alapon
történő megosztásukkal a soraik gyengìtése, esetleg a kényszeremigráció vagy a fizikai megsemmisìtés
eszközeivel teljes kikapcsolásuk a politikai életből.
Mára egyértelmű, hogy az állam immár tartós válságban van Afrikában. A kontinens a globalizáció legnagyobb
vesztese, s ez párosul Afrika régről öröklött strukturális gyengeségeivel, amelyek között emlìthetjük a hiányzó
tulajdoni jogokat, a jövedelmek lefölözését az állami elitek részéről, a politikai instabilitást, az „informális
értékmintákat” stb. A „fejlesztő állam” 1960-as, 1970-es években még oly divatos, s legtöbbször az afrikai
szocializmust még a nyugati orientációjú országokban is zászlajára tűző koncepció látványos csődje, valamint a
külső körülmények drasztikus rosszabbodása miatt a kontinens országaiban az állami szolgáltatások
hatékonyságukat vesztették, akadozni kezdtek, majd sokhelyütt lényegében meg is szűntek, az infrastruktúra
leépült. Némileg sarkosan fogalmazva, az 1970-es évek végére az egyetlen Botswana kivételével a fekete-afrikai
államok megszűntek szolgáltatni polgáraik számára (Dowden, 2004: 141-142). A külvilág felé gyenge, de belül
Különösen Szomália jó példa arra, hogy Afrika egyetlen irredenta nemzetén belül az egymással rivalizáló klánok hogyan képesek a szó
szoros értelmében felrobbantani saját államukat, bandaháborúba züllesztve az országot, ahol a központi hatalom feltámasztására csak
nemzetközi beavatkozás teremthet esélyt.
8

49
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Államkudarcok Afrikában

magukat erősnek mutatni kìvánó államok identitásválságba kerültek. A külső támogatásnak a hidegháborús
szembenállás hozadékaként jelentkező csökkenésével, illetve teljes elmaradásával párhuzamosan sok országban
felszìnre törtek az addig elfojtott etnikai, vallási, s egyéb konfliktusok. A nemzeti himnusz, a zászló stb. által
megtestesìtett nemzeti kohézió meggyengült. Az európai mintára, de az európaitól gyökeresen eltérő módon,
felülről irányìtottan megteremteni kìvánt nemzetállamiság, mint fejlődési modell zátonyra futott (Herbst, 2000:
99-103). Az egyén csak a saját szűkebb közösségében számìthatott valamelyest az általa nyújtott és kapott
szolgáltatások egyensúlyára.
Ennek okai összetettek, szerepet játszanak benne az etnikai konfliktusok, a gazdasági elmaradottság
konzerválódása és nem utolsósorban a nemzetállamok szerepének leértékelődése, sőt megkérdőjeleződése a
globalizáció következményeként. A posztkolonialista afrikai államok kevés kivétellel képtelenek voltak a
részben saját maguk által gerjesztett várakozásoknak megfelelni. A gazdasági növekedés elmaradása, az
elszegényedés és az abból fakadó további súlyos társadalmi problémák felerősödése Afrikában gyakorta vezetett
nem csupán az államot vezető elitcsoport, hanem magának az államnak a legitimációs válságához, vagy
legalábbis az állam struktúráinak „felpuhulásához”. Általános következménye a nem-etnikai nemzeti identitások
válsága lett. Az állami intézmények sajátos társadalmi vákuumban működnek. Ilyen értelemben a „törzsi tudat”
egy olyan rendszer kifejezési formája lett, amely a népesség túlnyomó többségét kizárja a hatalom
gyakorlásából, ahol virágzik az „etnikai korrupció”, amely a klientúra-épìtést törzsi, etnikai hovatartozás alapján
hajtja végre, s ahol az állammal szembeni fellépés szinte egyetlen járható útja az erőszak maradt. Így a legtöbb
országban a tribalizmus az állammal szembeni alternatìvát jelent, menekülési lehetőséget, vagy ennél még
gyakrabban az etnikailag (ön)meghatározott érdekcsoportok küzdelmét egymással a központi államapparátus
feletti ellenőrzés megszerzéséért. 9 A kiútkeresés eredményessége egyben az afrikai államok jövőbeni sorsát is
befolyásolja. Nyilvánvaló, hogy ez nem csupán az Afrikán belüli folyamatok által determinált. A globalizáció
egyéb következményei mellett kiemelendő a segélypolitika befolyása a folyamatokra. A kontinens kapja már ma
is a nemzetközi segélyek felét, s részaránya a jövőben még tovább növekszik majd. Sok afrikai ország
költségvetésének meghatározó részét adják ezek az összegek, az egész kontinensre vetìtve napjainkra már
elérték a 10 százalékos küszöböt. (Birdsall, 2007: 575). A segélyezésben fontos szerepet játszó NGO-k közül
számosan az elburjánzott állami korrupció miatt a helyi civil társadalmak megszervezésébe kezdtek, s ez tovább
gyengìti az államok kikezdett autoritását. Az állami, államközi donorok inkább a kapacitás-épìtés útját járják, az
államot először funkcióiban megerősìteni, a későbbiekben pedig a káros jelenségektől megszabadìtani
szándékozva. Ami mindkét törekvésben közös, az a képzett munkaerő elszìvása az államapparátusokból a
segélyszervezetek helyi és központi irodáiba.
Az afrikai államkudarcok megelőzése és a stabilitás helyreállìtása parancsoló szükséglet Afrika és az egész világ
biztonsága szempontjából. Az 1980-as, 1990-es években a kontinensre erőltetett Strukturális Alkalmazkodási
Program éppen az ellenkező irányba terelte a folyamatokat. A Nemzetközi Valutaalap és a Világbank az előìrt
liberalizáció és a várt adóbevétel-növekedés elmaradása miatt, ha lehet, még tovább gyengìtette az egyes afrikai
államok belső pozìcióit, sőt az „államtalanìtás” jelszavával azokon a területeken is visszavonulásra került sor –
egészségügy, oktatás, egyéb alapszolgáltatások –, amelyek éppen hogy az állami szerepvállalás erősìtését
kìvánták. 10 A „puha állam” a világbanki program révén még kevésbé vált alkalmassá saját törvényeinek
betartatására. Az eredmény a még korruptabb, „vad” piacgazdaság, amelyet az afrikai államok szabályozni nem,
csupán adminisztratìv úton megcsapolni képesek. Ennek a jelenségnek a leìrására vezette be az afrikai államok
„kriminalizálódásának” fogalmát a bordeaux-i afrikanista iskola (Bayart, Ellis és Hibou, 1997: 7-9). Az
erőforrások nyakló nélküli kiaknázásában az államoknak ekkorra komoly vetélytársa is akadt a hadurak
személyében. A Strukturális Alkalmazkodási Program közvetve őket is Afrika nyakára ültette, bár célkitűzései
között éppen a korrupt, az erőforrásokra rátelepedő rendszerek elleni harc szerepelr hangsúlyosan. A
kleptokratikus rezsimek megmaradtak, ám egy pozitìv hozadéka mégis volt a programnak: Afrika politikai
térképéről gyakorlatilag eltűntek a katonai diktatúrák. A függetlenség első 40 éve alatt Afrikában minden
országra átlagosan két katonai puccs jutott, az országok között nagy eltérésekkel. 11 Az egypártrendszerek és a
katonai diktatúrák eltűnése megteremtette a külvilág hathatósabb segìtségnyújtásához az előfeltételeket. Ám ez
önmagában nem bizonyult elégségesnek. Az új, teljesìtőképes intézmények kiépìtése végett mindeddig nem
történnek kézzelfogható, eredményre vezető intézkedések.

Kérdéses, hogy az állami hatalom birtokában létre lehet-e hozni nemzeteket „felülről”, vagy a tribalizmusnak titulált etnikai identitás fogja
a jövő alapját képezni Afrikában. Az első a mai politikai határok keretein belüli tömeges nyelvi, kulturális integrációt, asszimilációt
feltételez, a második a jelenlegi identitások megőrzését, s a politikai határokon átnyúló közösségek, a „közösségek Afrikájának” létrejöttét.
10
Ez éppen ellentétes volt a meghirdetett célokkal, ám az államapparátus, elsősorban az erőszakszervezetek leépìtésére sehol nem került sor,
annál inkább történtek leépìtések a sokkal kisebb ellenállásra képes szektorok alkalmazottai körében. A következmény: drasztikusan
csökkentek a beiskolázási ráták, növekedett a gyermekhalandóság, kezelhetetlen problémává vált az AIDS, stb.
11
Szenegálban, Kenyában, Zambiában és még sok más államban soha nem került sor puccsokra, de például Nigériában 1966 és 1993 között
kilenc alkalommal ragadták meg a katonák a hatalmat.
9
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Az államkudarcoknak betudhatóan a hidegháború lezárulásával az addig is bőven érkező hadieszközök egyre
újabb, illegális csatornákon találtak utat maguknak Afrikába. Az államok erőszak-monopóliumát a „nem-állami
erőszakszereplők”, a klánok, bandák, hadurak dekoncentrált erőszak-monopóliuma váltotta fel. Nem a
kormányzati hatalom és ezzel együtt a lakosságról való gondoskodás volt a céljuk, hanem éppen ellenkezőleg,
az összes erre alkalmas struktúra szétverése. Az erőszak, illetve a háború „államtalanìtása” szomorú
következménnyel járt. Elmosódtak a bűnözés és a háborúskodás, a bűnszervezetek és a gerillamozgalmak
közötti határok. A „low tech” háborúkban, ahol akár többen harcoltak bozótvágó késsel, mint lőfegyverrel, az
áldozatok száma a civil lakosság körében tìzszeresen haladta meg a katonákét (Allen, 1999: 367). Az 1994-es
ruandai genocìdium mindössze száz napja alatt közel egymillió ember veszìtette életét, az ország minden tizedik
lakosa. Ez volt a 2. világháború óta az emberiség történetének legnagyobb mészárlása. Ugandától Sierra
Leonéig gyerekkatonák százezreit képezték ki az ölésre és az erőszakra, majd küldték őket harci bevetésekre, a
civil lakosság terrorizálására. Előfordult tömeges kézlevágás, egyéb csonkolás, pusztán azért, hogy az érintettek
ne tudjanak a szavazásokon részt venni (Kandeh, 1999: 254-55, Paragi, 2005: 94.)
A kontinensen futótűzként terjedő „alacsony intenzitású konfliktusok”, az általuk kiváltott menekülthullámok, a
határokon átcsapó harcok a szomszédos, sőt távolabbi országokban is humanitárius katasztrófát okoztak. Az
egészségügyi rendszerek összeomlása, ezen belül a védőoltások elmaradása egész régiókra kihatottak, s
hozzájárultak ahhoz, hogy mára a várható élettartam Afrikában tìz évvel rövidebb, mint 1980-ban. Az
államkudarc globális biztonságot veszélyeztető szerepe mellett (nemzetközi terrorizmus), a Nagy-tavak vidékén
az 1990-es évek végétől kibontakozó, fél tucat országot érintő háború bebizonyìtotta, hogy képes teljes régiók
békéjét aláásni. Alig egy évtized leforgása alatt 4-5 millió ember halálát okozta csupán ez a konfliktus, a
nemzetközi média egyre lanyhuló figyelme mellett.
A világ Afrika agóniáját sokáig tétlenül szemlélte. A New York-i terrortámadás változtatta csak meg alapvetően
ezt a hozzáállást, mivel az általános káosz a kontinensen a terrorizmusnak melegágya lehet. A terroristák mellett
a nemzetközi kábìtószer-kereskedelem, az embercsempészet is felfedezte magának a háborús viszonyokban
rejlő lehetőségeket. A hadurak minden, területükön fellelhető erőforrást a fegyverutánpótlás, s egyéb illegális
tevékenységek szolgálatába állìtottak, hozzájárulva ìgy a kontinens kincseinek kirablásához. A „konfliktus-”
vagy „véres” gyémántok Nyugat-és Közép-Afrika számos polgárháborúját finanszìrozták, másutt az illegális
fakitermelésnek, kakaócsempészésnek, stb. jutott ilyen szerep (Meredith, 2005: 572-573). Ahol végképp semmi
sem volt, mint Szudánban, vagy Szomáliában, ott a harcoló felek a nemzetközi segélyek megcsapolásából
tartották fenn magukat.

5. V. Összegzés
Afrika tartós alulfejlettségének oka a korrupcióban, a politikai válságokban, az afrikai országok közötti
konfliktusokban, az etnikai összeütközésekben és polgárháborúkban rejlik. A korábbi relatìv lemaradást
megfejelte az abszolút lecsúszás, az 1980-as, 1990-es évekre egyértelművé vált szinte minden fontos mutató
terén a visszaesés. A jövőben is elsősorban Afrika lesz az a térség, ahol a szegénység, az egészségtelen
életkörülmények állandósulni fognak, ìgy még hosszú ideig Afrika marad a globalizáció fő vesztese. A fejlődés
kudarca egyben az afrikai államok kudarca is, mindössze néhány ország kivételével. Nem véletlen, hogy a
kontinensen jelentkezett először az „államkudarc”, a nem működő állam, amely egész régiókat döntött
anarchiába, kiszolgáltatva a lakosságot a megfékezhetetlen erőszaknak és a kilátástalanságnak. Szomália,
Ruanda, Libéria, a Kongói Demokratikus Köztársaság, Szudán s még sok más afrikai ország példája mutatja,
hogyan tudja destabilizálni a válság a szomszédos országokat is. A részeire hullott társadalom könnyen a
nemzetközi terrorizmus hátországává válhat. A gyenge államok saját területüket sem képesek ellenőrzésük alatt
tartani, a technika modern vìvmányait használó, a határokon keresztül szabadon mozgó kis csoportokkal
szembeni fellépés pedig regionális, sőt kontinentális méretű együttműködést és ellenőrzést követelne meg. A
terrorizmussal egyenlő veszélyt jelent az Afrikából induló migrációs nyomás, főként az Európai Unió
országaira. A helyzet stabilizálódása az afrikai krìzis-régiókban rövid távon csak erősìteni fogja ezt a nyomást.
Az államnélküliséget, illetve az államok gyengeségét a nemzetközi bűnözés is felfedezte magának, a kábìtószer
kereskedelemtől az illegális fakitermelésig. E bűnözői csoportok a terrorizmus potenciális szövetségesei. A
globalizáció a globális járványok veszélyét is megnövelte, az immunizáció visszaszorulása már leküzdöttnek
vélt betegségek újbóli elterjedését segìtheti, az ellenőrizetlenség új járványok kitöréséhez vezethet. Az afrikai
államkudarcok által gerjesztett globális biztonságpolitikai kihìvásokra a nemzetközi közösség a segélyek
növelésével igyekszik válaszolni. Korunk jelszava, a kapacitásépìtés azonban sok egyéb ellentmondása mellett
képtelen az utóbbi évtizedek alapvető dilemmáját feloldani. Ez pedig a kudarcos államok támogatása kalkuláltan
alacsony hatásfokkal vagy megkerülésük a még nem, vagy csak csìráiban létező civil társadalmak
megteremtésével az államok ellensúlyaként. Mindkét opció roppant nagy kockázatot rejt magában. Felismerve a
káosz eluralkodásának veszélyeit, az afrikai politikusok maguk próbáltak a változások élére állni. Az EU
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mintájára 2002-ben megalakult Afrikai Unió (AU) a hagyományokkal szakìtva deklarálta a belügyekbe való
beavatkozás szükségességét a belső konfliktusok esetében. Az azóta elmúlt több mint fél évtized tapasztalatai
azonban a legnagyobb jóindulattal is csupán vegyesnek mondhatóak. A legfontosabb felismerés mégis az, hogy
a helyi, civil társadalom fejlesztése, valamint a kontinentális, vagy nagyrégiós összefogás erősìtése mellett az
egyes államok megerősìtése, s ahol kell, ott újbóli talpra állìtása megkerülhetetlen feladat a kibontakozás
szempontjából. Csak ennek sikere hozhat pozitìv változást. Az utóbbi években közhellyé vált a kontinens „új
stratégiai jelentősége” (Mills, 2004: 157) nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy Afrika sikeresen felzárkózzon, s
ne az államkudarcok kontinense legyen, s még véletlenül se a Mentan által vizionált „Hobbes-i dzsungel” váljon
belőle, ahol „a transznacionális terrorizmus menedéket és utánpótlást talál magának”. (Mentan, 2004: 201).
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5. fejezet - A Kongói Demokratikus
Köztársaság feldarabol(ód)ásának
félelme
Szabó Loránd
Afrika „előkelő” helyezéseket mondhat magáénak az úgynevezett „kudarcos államok” 1 (failed states) listáján,
amelyet a washingtoni The Fund for Peace „agytrösztje” és a részben Samuel P. Huntington által alapìtott
Foreign Policy folyóirat együttműködésben készìt 2005 óta. Az első tìzben hét afrikai államot sorol fel a tavalyi
évre vonatkozó „rangsorában”, és a hatodik helyen magát a Kongói Demokratikus Köztársaságot is megtaláljuk.
2
Idén a tavalyi listához képest Kongó helyzetét valamivel rosszabbnak értékelték: immár az ötödik helyen
találjuk. 3 Viszont ha megvizsgáljuk az eredményeit 2005 óta, akkor azt mondhatjuk, hogy némileg javult a
helyzete más államokéhoz képest, mivel 2005-ben és 2006-ban még a második helyet mondhatta magáénak,
azóta viszont az első tìz ország közepén ingadozik. 4 A The Fund for Peace kutatóintézet az éves értékelés során
tizenkét mutatót vesz figyelembe, melyek mindegyikére a veszélyesség mértékének megfelelően maximum 10
pontot adnak, s e pontszámok összesìtésével alakul ki az országok rangsora. Az indikátorok között társadalmi,
gazdasági, és jelentős arányban politikai mutatók szerepelnek. 5
Noha több más szervezet is készìt hasonló felmérést, egyiken sem szerepel túl fényesen ez a jelentős földrajzi
kiterjedésű, nem túl sűrűn lakott, viszont természeti kincsekkel kimagasló mértékben ellátott ország. 6 Nem
meglepő, hogy számosan voltak és vannak, akik úgy gondolják, a terület egyes részei jobb kezekben lennének –
például az övékben. A részleges vagy teljes felosztás, vagy feldarabolódás gondolata jelentős múltra tekint
vissza. Az alábbi ìrás igyekszik több ilyen kìsérletet is megvilágìtani, illetve számba veszi azokat a
fenyegetéseket és esélylatolgatásokat, melyek a terület szuverenitásának megszűntével szóba jöhető új területi
elrendezést vetettek fel a múltban vagy akár napjainkban is.
A közel két és fél millió négyzetkilométer területű afrikai ország területi egységét Kongó Szabad Állam néven
egy kis európai állam uralkodója, II. Lipót belga király 7 hozta létre nem kevés diplomáciai és üzleti lelemény,

Kifejezetten az afrikai államkudarcokról lásd ebben a kötetben Búr Gábor friss áttekintését, valamint az újabb keletű magyar nyelvű
irodalomban egy elektronikus formában hozzáférhető általános tanulmánykötetet Marton Péter szerkesztésében: Államok és államkudarcok
a globalizálódó világban. Teleki László Intézet Külpolitikai Tanulmányok Központja, Budapest, 2006. június (E-book:
http://www.kulugyiintezet.hu/regi/TLI_KTK_%C3%81llamok%C3%89s%C3%81llamkudarcok.pdf, 2009.09.08.), valamint Marton Péter
ìrását: „Államkudarcok: út a kooperatìv fenyegetéscsökkentés felé?” Külügyi Szemle, III. évf. 2004/3–4. 132–157. és Friedmann Viktorét:
„A konfliktuskezelés új terepei. Az államon belüli konfliktusok regionális, inter- és transznacionális dimenziói.” Kül-Világ, IV. évf. 2007/3–
4. 75–99. (http://www.freeweb.hu/kul-vilag/2007/0304/friedmann.pdf, 2009.09.14.).
2
Failed
States
Index
Scores
2008.
The
Fund
for
Peace.http://www.fundforpeace.org/web/index.php?option=com_content&task=view&id=292&Itemid=452 (2009.09.13.).
3
Failed
States
Index
Scores
2009.
The
Fund
for
Peace.
http://www.fundforpeace.org/web/index.php?option=com_content&task=view&id=391&Itemid=549 (2009.09.13.).
4
Failed
States
Index
Scores
2005.
The
Fund
for
Peace.
http://www.fundforpeace.org/web/index.php?option=com_content&task=view&id=103&Itemid=325; Failed States Index Scores 2006. The
Fund for Peace. http://www.fundforpeace.org/web/index.php?option=com_content&task=view&id=104&Itemid=324; Failed States Index
Scores 2007. The Fund for Peace. http://www.fundforpeace.org/web/index.php?option=com_content&task=view&id=229&Itemid=366
(2009.09.13.).
5
A kutatócsoport egy konfliktusértékelő rendszereszközt (Conflict Assessment System Tool, CAST) használ, melynek első lépéseként 4
társadalmi, 2 gazdasági és 6 politikai mutatót vesz figyelembe, s ezekből készìti el az államok rangsorát. A társadalmi indikátorok a
következők: 1. növekvő demográfiai nyomás; 2. menekültek vagy belföldön maradó menekültek (IDP) tömeges mozgása bonyolult
humanitárius veszélyhelyzetet teremt; 3. a bosszú hagyománya – csoportpanaszokra vagy csoportparanoiára törekvés; 4. krónikus és
folyamatos kivándorlás. A gazdaságiak: 5. a társadalmi csoportok egyenlőtlen gazdasági fejlődése; 6. hirtelen és/vagy nagyfokú gazdasági
visszaesés/hanyatlás. A politikaiak: 7. az állam kriminalizálódása vagy legitimitásának megszűnése; 8. a közszolgáltatások folyamatos
romlása; 9. a jogállamiság felfüggesztése vagy önkényes értelmezése, az emberi jogok megsértésének kiterjedt gyakorlata; 10. a biztonsági
szolgálatok úgy tevékenykednek, mint „állam az államban”; 11. a darabokra hullott elit részegységeinek felemelkedése; 12. más államok
vagy külső politikai szereplők beavatkozása. Az alkalmazott módszerről The Failed States Index 2009 FAQ & Methodology
(http://www.foreignpolicy.com/articles/2009/06/22/2009_failed_states_index_faq_methodology. 2009.09.13.), az indikátorok bővebb
kifejtését
pedig
lásd
egyenként
http://www.fundforpeace.org/web/content/fsi/fsi_1.htm-től
http://www.fundforpeace.org/web/content/fsi/fsi_12.htm-ig. 2009.09.13.).
6
A legnagyobb európai üzleti lapkiadócsoport, a londoni székhelyű Euromoney például évente kétszer publikál egy politikai és gazdasági
kockázati listát, és bár azon valamivel kisebb a kockázat mértéke (http://www.euromoney.com/Article/2118027/Country-risk-2009-Fullresults.html, 2009.09.14.), mivel a 186 értékelt országból Kongó nincs az utolsó tìzben, de még ìgy is a 168. helyen található.
7
A mozgalmas életű uralkodóról lásd magyar nyelven Búr Gábor: A liberális rabszolgatartó (II. Lipót 1835–1909). In: Szvák Gyula (szerk.),
Koronás portrék. Kozmosz könyvek, Budapest, 1987. 295–314; valamint Szabó Loránd: II. Lipót két országa – kettős élete? In: Fischer
1
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valamint legalább ugyanekkora szerencse révén 1885-re, a berlini konferenciával párhuzamosan titokban zajló
kétoldalú tárgyalásain. 8
E tárgyalások során a korabeli hatalmak sorra elismerték a belga uralkodó által vezetett Kongói Nemzetközi
Társaságot (Association Internationale du Congo) mint a térség fölött szuverén hatalmat gyakorló szervezetet.
Már ekkor kénytelen volt a király a teljes Kongó-medence birtokba vételére vonatkozó elképzeléseiből engedni,
mivel az elismerés fejében egy kisebb sávot a Kongó folyó jobb partja mentén a franciáknak kellett adnia,
melyből a későbbi Francia Kongó gyarmat alakult ki, a bal parton pedig a portugál Angola ellenőrizte a folyó
torkolatát. Kongó Szabad Állam, illetve a későbbi Belga Kongó területének pontos határait a szomszédos
francia, angol, portugál és német gyarmati területekkel a térség folyamatosan zajló pontos geográfiai
feltérképezése és a hatalmakkal való egyeztetések során fokozatosan jelölték ki, 1885-től 1933-ig. 9
Nők a frontvonalban – Kongói Demokratikus Köztársaság

Forrás: UNFPA, dev.tv, Austrian Development Cooperation, UNIFEM
A diplomáciai elismerés után következett egy újabb nehéz feladat az új állam szuverén és teljhatalmú ura
számára: „államszerűvé” kellett alakìtania a jogilag már annak tekintett birtokot. Ez a terület tényleges – katonai
– meghódìtását, egységes gazdasági működtetését, közigazgatási és igazságügyi rendszerének kiépülését
jelentette. 10 A hatékony gazdasági működtetés érdekében a király hatalmas vidékeket adott koncesszióba belga,
amerikai, angol stb. holdingoknak. A hármas feladat véghezvitele jóformán eltartott Kongó Szabad Állam
létezésének végéig, 1908-ig, amikor is a századfordulón kiteljesedő humanitárius botrány miatt végül a belga
parlament döntött arról, hogy a királytól állami kézbe veszi át a területet, s a továbbiakban gyarmatként, Belga
Kongó néven létezett tovább a terület.
A második marokkói konfliktus (1911) után Franciaország kénytelen volt a németeknek „kárpótlásként” Francia
Kongó egy részét átadni, és ez a nagyjából a Sangha és Lobaye folyók mentén kialakìtott folyosó Kamerun felől
egyenesen Tanganyika felé mutatott, csak éppen Belga Kongó ékelődött közbe. 1911–12-ben a sajtóban emiatt
olyan spekulációk jelentek meg, hogy az angolok és a németek esetleg felosztják egymás között Közép-Afrikát.
11

Közvetlenül az első világháborút megelőző években titkon óvatos enyhülési tapogatózás folyt a Berlinbe
akkreditált francia nagykövet, Jules Cambon részéről, mivel úgy vélte, a németek önként soha nem adják vissza
Elzász-Lotaringiát, Franciaország viszont csak gyarmati téren képes expanzìv törekvéseit megvalósìtani. 1914
tavaszán magánjellegű megbeszélést folytatott Gottlieb von Jagow német külügyminiszterrel, aki Közép-Afrika
fölött közös angol–francia–német felügyeletet javasolt, ìgy szerinte ezzel a háború veszélye is évekre elhárulna.
12
Miután Cambon felvetette, hogy ebbe a legnagyobb terület tulajdonosát, Belgiumot is be kellene vonni, Jagow
közölte, hogy mindezt Belgium rovására tennék, mivel az Európában jelenleg zajló átalakulás során a kis
államok sorsa az eltűnés vagy a nagyokhoz igazodás, s csak a nagyok elég erősek ahhoz, hogy
gyarmatosìtsanak. A tárgyalásokról a franciák bizalmasan beszámoltak a belgáknak, akik ezt a titkos felosztási
szándékot később a Szürke Könyvben nyilvánosságra hozták. 13

Ferenc – Majoros István – Vonyó József (szerk.): Magyarország a (nagy)hatalmak erőterében. Tanulmányok Ormos Mária 70.
születésnapjára, University Press, Pécs, 2000: 569–579.
8
A berlini konferenciáról és a vele kapcsolatos makacs hiedelmekről lásd Szabó Loránd: Afrika felosztása? Az 1884–1885-ös berlini
Kongó-konferencia. In: Csabai Zoltán – Dévényi Anna – Fischer Ferenc – Hahner Péter – Kiss Gergely – Vonyó József (szerk.): Pécsi
történeti katedra. Cathedra historica universitatis quinqueecclesiensis. PTE BTK Történettudományi Intézet, Pécs, 2008: 419–429.
9
A határok javát természetesen még a XIX. században kijelölték (1885, 1887, 1893, 1894), néhány pontosìtásra és kiigazìtásra azonban már
a XX. században került sor (1902–1904, 1906–1908, 1907, 1911, 1912–1913, 1912–1914, 1922, 1927–1933). Részletesen térképen lásd
NDAYWEL Ė NZIEM, Isidore: Histoire générale du Congo. De l’héritage ancien à la République Démocratique. De Boeck & Larcier
(Duculot), Paris, 1998: Carte 15: Évolution des frontières, a 320. és a 321. oldalak között, valamint Butlin, Robin A.: Geographies of
Empire. European Empires and Colonies c. 1880–1960. Cambridge University Press, Cambridge, 2009: 343. Fig. 7.1: Delimitation and
demarcation of the boundaries of the Belgian Congo.
10
Átfogó tanulmány a Kongói Demokratikus Köztársaság területének történetéről az ezredordulóig Szabó Loránd: Tévhitek és tények a
Kongói Demokratikus Köztársaság előtti Kongóról egy történeti áttekintés ürügyén. Afrika Tanulmányok, II. évf., 2008/4: 10–19.
11
Digre, Brian: Imperialism’s New Clothes. The Repartition of Tropical Africa 1914–1919. Peter Lang, New York, 1990: 105.
12
Keiger, John: Jules Cambon and Franco–German Detente, 1907–1914. The Historical Journal, Vol. 26, No. 3, (Sep. 1983), 641–659: 657.
(JSTOR,http://www.jstor.org/stable/2639084 ; 2009.09.25.).
13
Text of Congo Note Accusing Von Jagow. Cambon Reported to Belgian Envoy Alleged Suggestion to Disregard Little Powers. The New
York
Times,
7
August
1915:
3.
oldal.
(http://query.nytimes.com/mem/archivefree/pdf?_r=1&res=9502EEDE1138E633A25754C0A96E9C946496D6CF; 2009.09.25.).
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Az első világháború során, 1916-ban Belgium ìgéretet kapott a britektől és franciáktól arra nézve, hogy
biztosìtják Belga Kongó integritását, s ehhez az oroszok is csatlakoztak. A háború során azonban a belgák
„étvágya” megnőtt, s egyrészt 1915-től az atlanti kijáratukat szerették volna kiszélesìteni a Kongó két partján a
portugálok rovására (a jobb parton Cabindával és a bal partot a Noquitól az óceánig húzódó résszel), másrészt a
németek ellen elért 1916-os taborai sikerük után már a két kis német területre, Ruandára és Urundira is szemet
vetettek. Ugyanakkor a brit Munkáspárt 1917 végén felvetette Közép-Afrika nemzetköziesìtésének gondolatát,
de 1918 elejére elállt tőle, és a franciák sem támogatták a gondolatot. 14 Végül, bár eredetileg a britek maguknak
óhajtották ezt a szerepet, 1922-ben Belgiumot bìzta meg a Népszövetség, hogy B tìpusú mandátumterületként
igazgassa Ruanda–Urundit. Miután a belga parlament ezt 1924-ben jóváhagyta, a következő lépésben, 1925
nyarán – jogi önállóságát fenntartva – közigazgatásilag Belga Kongóhoz csatolta az egykori német
gyarmatpárost egy alkormányzó felügyelete alatt. 15
A két világháború között Belga Kongó főként déli, katangai térsége – ahol viszonylag jelentősebb európai
kolónia is létesült – gazdag ásványkincsei (réz, ón, arany, gyémánt, cink stb.) révén egyre inkább a vele
szomszédos sterling-övezethez kötődött, hiszen kivitelének közel háromnegyede a Brit Birodalomba irányult. 16
Ez még inkább fokozódott, amikor a japánok 1941 végén bekapcsolódtak a második világháborúba, és a távolkeleti brit, holland és francia gyarmatokat elfoglalva megfosztották a nyugati szövetségeseket az ottani jelentős
hadiipari nyersanyagoktól (kaucsuk, réz, ón, cink, pálmaolaj). Emiatt Belga Kongó stratégiailag felértékelődött,
és még inkább a brit és az amerikai hadi utánpótlást segìtette. Ez jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a gyarmat
ipara fellendüljön, és a helybéliek tömegeit alkalmazzák, ami a már a két világháború között elindult
urbanizációt is gyorsìtotta. A nagy területen az elégtelen földi közlekedési infrastruktúra hiányait enyhìtette,
hogy a belga légitársaság, a SABENA a háború kitörésekor légiflottáját ide menekìtette. Ezt felhasználva és
számos új leszállópályát és helyi repülőteret kiépìtve, alternatìvát kìnált a nehézkes belföldi szárazföldi és vìzi
közlekedésnek. 17
A még 1941-ben Churchill és Roosevelt által aláìrt atlanti charta a gyarmati népek számára szabadon választott
kormányzatot irányzott elő, azonban a jaltai konferencián Churchill ezen kicsit módosìtott, s ez került bele az
ENSZ 1946-os alapìtó okiratába, a 73. cikkelybe, mely szerint csupán elő kell segìteni, hogy a gyarmati népek
képesek legyenek magukat igazgatni.
A két világháború között azonban Belga Kongóban is kiformálódott egy igen szűk helyi értelmiségi réteg (az
évolués), mely különböző módon, de a függetlenségre törekedett, s a jelentős ipari munkásság is eltanulta az
európaiaktól a sztrájkot. Miközben a belgák az európai, „civilizált” életre igyekeztek átszoktatni a kongóiakat,
közben megjelent az etnikai tényező is, mivel már a két világháború közötti időtől kezdve sorban születtek
„törzsinek” nevezett (részben nagyobb vidékekről származókat tömörìtő) önsegélyező és érdekvédelmi
egyesületek, melyek megerősödését a gyarmatosìtók is segìtették azáltal, hogy érveket szolgáltattak
egységükhöz megfelelően „igazìtott” történeti és nyelvészeti „tények” révén. Az ötvenes évekre ìgy Kongó
nagyvárosaiban mintegy tucatnyi nagyobb „törzs” alakult ki, 18 melyek közül egyesek jellegzetesen inkább
Kongó egyik vagy másik vidékén voltak jelen. 19

Digre 1990: 106–117.
Hasquin, Hervé (szerk.): Dictionnaire d’Histoire de la Belgique. Les hommes, les institutions, les faits, le Congo Belge et le RuandaUrundi. Második, javìtott és bővìtett kiadás. Didier Hatier, Namur, 2000: 568.
16
Ndaywel Ė Nziem 1998: 444.
17
Ndaywel Ė Nziem 1998: 445–447.
18
Ezek a következők voltak 1958 körül: kongó, jaka, mongó, ngala, lokele, zande, si, kuszu, lubakat, lunda, luba.
19
Ndaywel Ė Nziem 1998: 465–468.
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Az ötvenes években Afrika-szerte kibontakozó dekolonizációs folyamatban a belgák is kénytelenek voltak
megadni 1960 nyarán gyarmatuknak a függetlenséget, és hasonlóan a második világháború után sorban
függetlenedő afrikai és ázsiai területekhez, a Latin-Amerikában már a XIX. században alkalmazott nemzetközi
jogelvet, az uti possidetis elvét fogadták el, 20 melynek értelmében az új állam területi határai azonosak maradtak
a volt gyarmatéval. A függetlenség megadásakor úgy vélték, hogy egy konzervatìvabb, nacionalista kongói
kormány révén a továbbiakban is fenntarthatják majd gazdasági befolyásukat a terület fölött.
Azonban a kongói csoportok között a vetélkedés nem a belgáknak tetszően alakult, ráadásul a fővárosban a
fekete közkatonaság fellázadt. A belgák ekkor a fegyveres beavatkozás mellett döntöttek, amire válaszul a
független Kongói Demokratikus Köztársaság miniszterelnöke, Patrice Lumumba az ENSZ, majd a szovjetek
segìtségét kérte. Az országban 1960–1965 között polgárháborús állapot alakult ki, melynek során a belgákon
kìvül a világszervezet is az eddigi megfigyelőből operatìv katonai szereplővé lépett elő, hatalmas katonai
kontingenst állomásoztatva az országban. Rajtuk kìvül az Amerikai Egyesült Államok és a Szovjetunió is
igyekezett a maga hidegháborús pecsenyéjét sütögetni a kongói dzsungel „tábortüzénél”. 21 A Monrovia-csoport
országai (Kongó-Brazzaville, Libéria, Etiópia) a nyugatbarát csoportokat támogatták, mìg a Casablanca-csoport
tagjai (Marokkó, Egyiptom, Ghána, Guinea) Lumumbát és szövetségeseit, s az el nem kötelezettek bandungi
csoportja is mögöttük sorakozott fel. Már a függetlenség 1960-as kikiáltásakor jelentkezett Kongó két fontos
bányavidékének elszakadási törekvése.
Nguyen, Quoc Dinh – Daillier, Patrick – Pellet, Alain – Kovács Péter: Nemzetközi közjog. Osiris Kiadó, Budapest, 1998: 236–237.
Kongó-Kinshasa XX. század közepi politikatörténetéről részletesebben magyarul lásd Benkes Mihály István: A kongói válság történeti
gyökerei – a mobutizmus politikai hagyatéka. Kül-Világ, I. évf. 2004/1: 1–23. http://www.freeweb.hu/kul-vilag/2004/01/benkes.pdf
(2005.04.26.).
20
21
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Az első a „rézövezethez” tartozó Katanga volt, ahol az ország többi vidékéhez képest jelentős számban élő fehér
telepes és a nagyhatalmú bányavállalat, az UMHK támogatta a föderalista Moïse Csombe elszakadási
törekvését, s az itteni fekete-afrikai lakosság is részben átvette a fehérektől az elitista szemléletmódot. Ezen a
vidéken volt a legnagyobb katonai bázis (Kamina) és az ország teljes légiereje. A déli szomszéd Rhodesiák és
Nyaszaföld Föderációjának elnöke, Sir Roy Welensky szintén az elszakadás mellett volt, mivel szìvesen látta
volna a brit telepesekkel együtt egy fehérek uralta államba egyesülni a „rézövezet” bányavidékeit. Mivel a
belgák érezték, hogy az egész országot már nem fogják tudni megtartani, ìgy titokban ők is azt támogatták, hogy
legalább a legértékesebb vidék maradjon európai befolyás alatt. Az ENSZ BT azonban az elszakadást
„jogellenes szecesszionista tevékenységnek” minősìtette, 22 s a külföldről kapott támogatás és zsoldosok ellenére
végül a katangai kìsérlet 1963 elején elbukott. 1967-ben a Mobutu által végrehajtott véres tisztogatás elől
Katangából számos volt katangai csendőr és luba katona menekült át Angolába, s ott előbb a portugál
titkosrendőrség szolgálatába álltak, majd Agostinho Neto MPLA nevű szervezetéhez csatlakoztak a
függetlenségért való küzdelemben, cserébe azért, hogy a cél elérése után majd ők kapnak segìtséget. Jonas
Savimbi UNITA-ját sikerült is a fegyveres harchoz szükséges jövedelmet biztosìtó gyémántban gazdag régiótól
távol tartaniuk. A magukat Kongói Nemzeti Felszabadìtási Frontnak (FLNC) nevező, gazdag harci
tapasztalatokkal rendelkező kongóiak felvették a betűszóból 23 képzett Tigrisek elnevezést.
A második régió a gyémántban gazdag Dél-Kasaï (Sud-Kasaï) volt, ahol pedig a Minière de la BCK nevű
bányaipari konglomerátum állt a szintén föderalista Albert Kalonji vezette luba szakadárok mögé. Ez a törekvés
még gyorsabban kifulladt, mint a katangai, 1962 szeptemberében. Mindkét régió vezére Spanyolországba
távozott, s onnan 1964-ben tértek vissza, hogy szerepet vállaljanak a központi kormányban.
Lumumba letartóztatása után, 1960 decemberében, Antoine Gizengával az élen még egy belső ellenállási körzet
jelent meg Stanleyville (ma Kisangani) központtal, a Kongói Szabad Köztársaság, melyet a nyugati körök nem
támogattak. Gizengát végül 1962 elején letartóztatták. A szeparatista/lázadó csoportok tagjai közül sokan
menekültek át a szomszédos országok területére, s onnan – nemegyszer a szomszédos kormányok támogatásával
– ismételt gerillaakciókat indìtottak, ìgy 1964 őszén létrehozták Stanleyville-ben Christophe Gbenyével az élén
a Kongói Népköztársaságot, amelyet azonban külföldi zsoldosok segìtségével a központi kormány két hónap
alatt felszámolt. Ebből a régióból menekült el Gbenye egyik társa, a későbbi elnök, Laurent-Désiré Kabila is
Tanzániába.
22
23

Nguyen–Daillier–Pellet–Kovács 1998: 255.
TIGRE (Troupes d’Infanterie et de Guérilla Révolutionnaires), azaz Forradalmi Gyalogsági és Gerillacsapatok.
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Közben a második világháború után, 1946-tól az ENSZ által továbbra is belga gyámság alá helyezett RuandaUrundi is elnyerte 1962 nyarán a függetlenséget, Burundi és Ruanda néven váltak önálló államokká. 24 A két
túlnépesedett területről több mint félmillióan vándoroltak ki a szomszédos volt angol gyarmatokra és Kongóba
is. 25
Az unitarista Binza-csoport, 26 melynek a hadsereg parancsnoka, Joseph-Désiré Mobutu lassan az élére küzdötte
magát, fokozatosan eltávolìtotta a hatalomból a lumumbistákat, és felszámolta (külföldi segìtséggel) a
szeparatista törekvéseket. Végül Mobutu 1965-ben puccsal az ország élére állt, és egyszemélyi diktatúrája
kiépìtésével párhuzamosan nekilátott egy furcsa, kitalált, a gyarmati idők előtti identitás
visszaállìtásának/kialakìtásának, melyhez az ország nevét 1971 októberében átkeresztelte Zaire-ra, s ő maga is
megszabadult európai keresztneveitől.
1975-ben a katangai Tigrisek érintkezésbe léptek a kelet-afrikai emigrációban lévőkkel a közös visszatérés
érdekében, és noha 1977-ben Brazzaville-ben Neto Mobutuval megegyezett, hogy véget vetnek a konfliktusnak,
Neto azt is megìgérte a katangaiaknak, hogy segìt a Zaire-ba való visszatérésben, amelyhez szovjet
fegyverszállìtmányt biztosìtott.

1977 márciusában Nathanaël Mbumba kétezer katangai Tigrissel megtámadta a FAZ (a zaire-i hadsereg) DélShabában (korábban és ma megint Katanga) állomásozó erőit. Ezzel kitört az első shabai háború, melynek során
a Tigrisek több sikert is elértek, már Kolwezi ostromához készültek, de utánpótlásuk hiányos volt, s a megrettent
Mobutut II. Hasszán francia légi deszanttal átdobott marokkói csapatai segìtették ki, majd két hónappal később
véget vetettek az ország visszafoglalási kìsérletének. A visszavonulókkal sok újabb luba tartott Angolába, a
későbbi megtorlástól félve.
1978 májusában Zambia felől újra támadtak a Tigrisek háromezer fővel, kirobbantva a második shabai háborút.
Körbevették újra Kolwezit, és a diadalittas egységeknek, valamint a népharagnak nem tudtak parancsolni, és
kisebb mészárlás kezdődött, amely részben az ott lévő európaiakat is célozta. Ennek hìre ment, és a franciák,
akik már az előző háborúban is jelen voltak tanácsadóikkal, rábìrták Belgiumot, hogy közösen menekìtsék ki az
európaiakat egy humanitárius kommandós akció keretében. Francia idegenlégiós és belga ejtőernyős egységek
Ruanda és Burundi történetéről bővebben magyarul lásd T. HORVÁTH Attila: Ruanda ’94: egy krìzis történelmi háttere. Kül-Világ, I.
évf. 2004/2: 1–29. http://www.freeweb.hu/kul-vilag/2004/02/thorvath.pdf (2004.04.13.).
25
Hasquin 2000: 569.
26
A főváros egyik kerületét hìvják ìgy, ahol a tagok rezidenciáikat berendezték.
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visszafoglalták a területet, ahonnan a Tigrisek jelentős hadizsákmánnyal vonultak vissza. A franciák és a belgák
kimenekìtették az európaiakat egy héttel a katangaiak támadása után. 27
Mobutu a két támadás miatt jelentős tisztogatást hajtott végre az ország inkompetens és korrupt hadseregében. A
támadásokat kivédeni képtelen állami hadsereg jól tükrözte az ország fokozatos tönkremenetelét, amelyben a
nyolcvanas évek végére szinte mindent ellopott Mobutu és a szarkasztikusan kleptokráciának nevezett elit. Az
országban a hidegháború vége azt jelentette, hogy a diktátort a Nyugat már nem támogatta, a tönkrement ország
nem számìthatott sem katonai, sem gazdasági segìtségre, és a rosszul fizetett erőszakszervezetek többször
fosztogattak, mészárlásokat hajtottak végre a kilencvenes évek első felében.
Az 1994-es ruandai népirtások által elindìtott tömeges menekülthullám végképp megbolygatta Zaire keleti
határvidékét, ahol több szomszédos állam kormányzata ellen küzdő szervezet talált menedékre vagy azért, mert
Mobutu megtűrte őket, vagy azért, mert a demoralizált FAZ nem volt képes, vagy nem is akarta a határokon
kìvül tartani őket. A ruandai konfliktus menekültjei miatt az ENSZ ismét megjelent az országban.
Ebben a helyzetben bukkant fel újra az egykori szakadár forradalmár Laurent Désiré Kabila és a katangai
Tigrisek, akiket a szomszédos Ruanda és Uganda támogattak. A ruandai népirtás következményei által
leginkább érintett keleti régióból, Kivuból indult ki 1996-ban egy felkelő mozgalom, az AFDL. Ez meglepetésre
– a viszonylag jól ellátott, harci tapasztalatokkal bőven rendelkező hadseregekkel rendelkező szomszéd
államokkal a háta mögött – sorozatos győzelmeket aratott a széthulló FAZ egységei ellen, és Kabilával az élen
végül 1997 májusában bevonult Kinshasába is. Ott Kabila első intézkedései egyikeként visszakeresztelte az
országot a függetlenségkor kapott névre, ìgy lett ismét Kongói Demokratikus Köztársaság. 28
Nem sokkal ez előtt, amikor a Mobutu-rezsim végnapjait élte, állìtólag az Egyesült Államokban 1994–1997
között már felvázolták Zaire lehetséges feldarabol(ód)ását öt új államra: Kivu–Maniéma, Kasaï, Katanga,
Egyenlìtő és Keleti Tartomány (Équateur, Province Orientale), Bandundu (Kinshasa és Alsó-Kongó [BasCongo]). 29 Steven Metz az USA hadseregének Stratégiai Tanulmányok Intézete számára készìtett egy hosszabb
tanulmányt, amelyben Zaire lehetséges szétesését is számìtásba vette, noha az egység megőrzését tartotta
kìvánatosnak. Azonban azon az alapon, hogy egyes régiók már 1996-ban sem álltak a központi kormány
ellenőrzése alatt, ő is a következő lehetséges elszakadókat emlìtette: Kivu, Kelet-Kasaï (Kasaï Oriental), Shaba
(Katanga). 30
Nem véletlen, hogy ezek a térségek – egyesek szerint „mikroállamok” – vetődtek fel, ugyanis ezek közül
különösen a Metz által felsoroltak az úgynevezett „hasznos Kongó” gyűrűjének alkotóelemei. Azaz természeti
erőforrásokban különösen gazdag vidékek, melyek már a XIX–XX. század fordulójától a gyarmati időben is
külön bányaipari vagy kis túlzással „multinacionális” konglomerátumok ellenőrzése alatt álltak, s a
gyarmatosìtás utolsó évtizedeire kialakuló szociokulturális tereknek megfelelő „törzsi” (etnoregionális)
felosztást tükrözik. 31 Mindemellett azt is meg kell emlìteni, hogy az ország határai mentén elhelyezkedő
régióiban számos olyan etnikum él, amelyeknek van „folytatásuk” vagy hozzájuk közeli, rokon csoport a
szomszédban, akár több országban is. 32
A második shabai háborúról egy amerikai katonai szakértő szemével ODOM, Thomas P. Shaba II: The French and Belgian Intervention in
Zaire in 1978. U.S. Army Command and General Staff College, Fort Leavenworth, Kansas Combat Studies Institute. 1993. http://wwwcgsc.army.mil/carl/resources/csi/odom2/odom2.asp (2007.11.09.).
28
Zaire, illetve a Kongói Demokratikus Köztársaság utóbbi másfél évtizedének politikatörténetéről részletesebb áttekintést ad Szabó Loránd:
Kongói kaleidoszkóp 1998–2008: a hatalmi erőtér változásai. Külügyi Szemle, VII. évf., 2008/4: 119–139.
(http://www.kulugyiintezet.hu/kszpdf/2008-04/KSZ_2008_04_119_Szabo.pdf; 2009.03.25.).
29
Ntuda Ebode, Joseph Vincent: La problématique de la partition de la République démocratique du Congo et la reconfiguration de la
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25
Septembre
2007.
http://www.lepotentiel.com/afficher_article.php?id_edition=&id_article=52744 (2009.09.23.).
30
Metz, Steven: Reform, Conflict, and Security in Zaire. US Army War College, Strategic Studies Institute, June 5, 1996: 28.
http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/PUB203.pdf (2009.09.24.).
31
Bruneau, Jean-Claude: Les nouvelles provinces de la République Démocratique du Congo: construction territotiale et ethnicités. L’Espace
Politique (En ligne) 7, 2009-1: 1–16: 7. http://espacepolitique.revues.org/pdf/1296 (2009.09.25.).
32
Például az Alsó-Kongóban (Bas-Congo) élő, ma is befolyásos kongó etnikum jelen van Angolában és a Kongói Köztársaságban is (az első
elnök, Joseph Kasavubu tartozott hozzájuk), a Bandunduban élő tekéknek szintén vannak rokonaik a Kongói Köztársaságban és Gabonban
is. Egyenlìtő (Équateur) tartományból az Ubangi vidékén élők közül vannak olyan népek, melyeknek a Közép-afrikai Köztársaságban
vannak rokoni szálaik, és ez a tartomány volt Mobutu származási területe (a ngbandi törzsből jött, melynek számos tagja magas állami és
katonai pozìcióba emelkedett). Az ifjabb Kabilával rivális Bemba is innen származik, és itt a lingala nyelvet használják közvetìtő nyelvként
(ahogyan Kinshasában is), amely a még gyarmati időkben a hadsereg nyelve lett, s emiatt a hatalommal azonosìtják országszerte. A Keleti
Tartomány (Province Orientale) nagyon sokszìnű képet mutat, sok nép dél-szudáni vagy ugandai népcsoportokkal rokon, de az Ituri vidékén
a kétezres évek elején a hemák és lenduk közti véres összecsapások a tuszi–hutu konfliktushoz hasonlìthatók, mivel mindkettő a bale néphez
tartozik. A közvetìtő nyelv a szuahéli. Kivuban is tarka képet kapunk, melyet ráadásul az elmúlt két évtized alaposan megbolygatott: a
számos, évszázadok óta ott lakó néphez a XIX. században a Ruandából érkezett banyamulengék csatlakoztak, majd a ruandai függetlenség
után több hullámban hutuk és tuszik. A földek szűkössége tüzeli itt egymás ellen a különböző csoportokat, melyek szintén a szuahéli
segìtségével érintkeznek egymással (s itt született Kabila fia is, akiről ellenlábasai azóta is azt hìresztelik, hogy csak örökbe fogadták, és
27
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A Kabila által vezetett országnak nem volt ideje arra, hogy szétesőben lévő államiságát megpróbálja egységbe
kovácsolni. Az ugandai elnök, Yoweri Museveni kijelentette, hogy Kongó csak egy terület a térképen, nem
pedig egy ország. 33 A hatalmi vákuumot kihasználva 1998 nyarán kitört Afrika első „világháborúja” 34 ,
amelynek során a marakodó szomszédok szeptember 7–8-án megtartották az „afrikai Jaltát” is Victoria Fallsban:
a Kongói Demokratikus Köztársaságot (KDK) biztonsági zónákra, azaz befolyási övezetekre osztották fel. Az
ország nyugati és déli felében a megmaradt kormány jóváhagyásával Angola, Zimbabwe és Namìbia fért hozzá
az ország erőforrásaihoz büntetlenül, mìg északon és keleten Uganda, Ruanda és Burundi az általuk támogatott
lázadó csoportok révén. Ahogyan ekkor fogalmaztak az International Crisis Group elemzésének készìtői: „A
területi szuverenitás gyakran csupán látszat Afrikában, de a Kongói Demokratikus Köztársaság esetében ez
tisztán a képzelet szüleménye [volt].” 35
A takaréklángon izzó háború során 2001-ben Kabilát meggyilkolták, és fia lépett örökébe. A menet közben a
háborúzó országok és az általuk támogatott kongói belföldi frakciók között zajló béketárgyalások 2002-re
vezettek kompromiszszumos eredményre, megkezdődött a külföldi csapatok kivonása, és 2003 tavaszán
megszavaztak egy új, ideiglenes alkotmányt, melyet végül 2005 decemberében az első demokratikus
választáson elfogadott a választók nagy többsége. A 2006-os elnökválasztáson pedig az elhunyt elnök fiát, az
ideiglenes államfőt, Joseph Kabilát erősìtették meg hatalmában, de már szoros küzdelemben legfőbb riválisa, az
egyik hadúr, Jean-Pierre Bemba ellenében.
A háború 2003-as hivatalos lezárulta ellenére mind a mai napig folytatódik az etnikai villongás, az öldöklés, a
nemi erőszak, sorozatosak a határincidensek, és folyik az illegális kereskedelem és csempészet tiltott és legális
termékekkel egyaránt. Az ország korábban is fennálló infrastrukturális és kommunikációs hiányosságait csak
még katasztrofálisabbá tette a háború, mely becslések szerint is legalább hárommillió halálos áldozattal járt. A
szomszéd államokkal és a belső lázadókkal is többször került sor konferenciákra, megállapodásokra az elmúlt
évek során, de a feszültség érezhetően nem enyhült a térségben.
A szomszédos országok közül szinte állandó a konfliktus Ruandával, amely egyrészt a korábbi ruandai vezető
népirtó hutukból álló FDLR és az Interahamwe erőit próbálja megsemmisìteni fegyveres ereje bevetésével
Kongó területén (közben 2008-ig támogatták a Nkunda-féle tuszi CNDP-t), ugyanakkor folyamatosan felvetődik
a túlnépesedett ország számára nagyobb élettér biztosìtása, melynek Kivu lehetne a „természetes” megoldása,
melyet Nagy-Ruanda, illetve még korábban a hutuk Hima Birodalom vagy Hutuland néven emlegettek. 36
Egyben Kivu pufferzóna lehetne a ruandai tuszi vezetés számára, ha sikerülne onnan végleg „kifüstölnie” a hutu
erőket.
Uganda, amelynek szintén a saját kormánya elleni lázadó erők (pl. a Kongóban toborzó és fosztogató LRA)
féken tartása a célja, 37 alapvetően a térség stabilitására törekszik (ezért is váltogatta partnereit). 38 Ebben azért
zavaró tényező, hogy 2006-ban a közös határt jelentő Albert-tó alatt olajat találtak, s ennek hasznából mindkét
ország szeretne részesedni, és mindez 2007 nyarán kisebb konfliktushoz is vezetett.
Angola keveredett szintén határvitába 2007 februárjában Kwango (Bandundu) tartományban, mivel ott Angola
egyoldalúan, a „geológiai folytonosság jogára” hivatkozva egy gyémántban gazdag területen mintegy tucat falut
magához csatolt, 39 de végül közös bizottságot alakìtottak a helyzet rendezésére.
valójában tuszi). Katangában is használják a szuahélit, ahol két nagyobb csoport is rivalizál egymással, a katangai lubák és a lundák
(Csombe ez utóbbihoz tartozott). A lundák Zambiában és Angolában is jelentős számban élnek. Kabila szülőföldje is Katanga (apja luba,
anyja lunda volt). Kasaïban főként két, egy néphez tartozó és egy nyelvet, a csilubát beszélő etnikum, a kasaï lubák (pl. Étienne Tshisekedi)
és a luluák rivalizálnak, de több más nép is szìvesen növelné befolyását, ìgy a tetelák (Patrice Lumumba volt közülük való), és más
bányászkodó népek is.
33
Van Der Veen, Roelof Jakob: The Disintegration of States in Africa: The Interaction of Politics, Economics, Culture and Social Relations,
1957–2003.
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Megint más szintén találóan a felosztás és a fosztogatás háborújának (the war of partition and plunder) nevezte a konfliktust könyve egyik
alfejezete cìmeként. Nzongola-Ntalaja, Georges: The Congo. From Leopold to Kabila. A People’s History. Zed Books, New York, 2002:
227.
35
„Scramble for the Congo. Anatomy of an Ugly War.” International Crisis Group, Nairobi/Brussels, Africa Report No 26, 2000. december
20: 47. http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?action=login&ref_id=1638 (2006.10.03.).
36
Lanotte, Olivier: République Démocratique du Congo. Guerres sans frontières. De Joseph-Désiré Mobutu à Joseph Kabila. Bruxelles,
GRIP – Editions Complexe, 2003: 163–165.
37
Egy meglehetősen cinikus, a kongói területi szuverenitást nem túl sokra tartó ugandai vélemény az LRA üldözése kapcsán Mwenda,
Andrew M.: Uganda Should Have Right to Invade Neighbour DR Congo. The Independent, 15 January 2009.
http://www.independent.co.ug/index.php/the-last-word/the-last-word/3-the-last-word/469-uganda-should-have-right-to-invade-neighbourdr-congo (2009.09.25.)
38
Lanotte 2003: 165–169.
39
Braeckmann, Colette: Congo–Angola: où est passée la borne 21? Le carnet de Colette Braeckman (blog Lesoir.be), 21 mars 2007.
http://blogs.lesoir.be/colette-braeckman/2007/03/21/congo-angola-ou-est-passee-la-borne-21/ (2007.05.31.).
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Ami a keleti régió állandó konfliktusát illeti, a 2009-es év elején sorra érkeztek a külföldi javaslatok a területi
kérdések újragondolásáról. A francia köztársasági elnök, Nicolas Sarkozy egy korábbi elképzelésre hasonlìtó
ötletet vetett fel január 16-án a diplomáciai testületnek tartott újévi köszöntőjében, mellyel azonban Kongóban
nagy vihart kavart: a kongói lapok balkanizációt emlegettek, illetve pl. Korzika autonómiájának hiányát vetették
a szemére. Az elképzelés Herman J. Cohen egykori Afrika-ügyi miniszter-helyettestől (1989–1993) származik,
aki 2008 végén az afrikai Nagy Tavak vidéke (Tóvidék) országainak (KDK, Ruanda, Burundi, Uganda,
Tanzánia, Kenya) gazdasági együttműködését javasolta a stabil béke érdekében: közös piacot, melynek révén
Ruanda vámmentesen jutna hozzá Kongó ásványkincseihez. Ruanda a közép-afrikai térség kereskedelmi
központjaként működne, a kongói kincsek rajta keresztül jutnának el a kelet-afrikai kikötőkbe, de a kongói
kormánynak ezért illetéket vagy adót kellene fizetnie. 40 Ez a már részben működő Kelet-afrikai Közösségre
épìthet, 41 amely Kongó kivételével mindegyik felsorolt országot magában foglalja.
Sarkozy – miután Franciaország ismét beszélő viszonyban van Ruandával – továbbment a puszta gazdasági
együttműködésnél, és az uti possidetis juris XIX. század vége óta megingathatatlannak tűnő elvének
érvényességét kezdte el feszegetni, áttételesen Kivu autonómiájának felvetésével, mivel a Tóvidék térségében
felosztást emlegetett. A kicsi, de túlnépesedett Ruanda és a hatalmas, erőforrásokban gazdag Kongói
Demokratikus Köztársaság kapcsán ugyanis strukturális változtatás szükségét emlegette 2009 elején a Le
Monde január 18-i számában közölt beszédében. 42 Ezen túlmenően a javarészt frankofon Közép-afrikai
Államok Gazdasági Közösségét (Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale, CEEAC) bevinné a
tóvidéki bányászati övezetbe, miközben az USA inkább a Tóvidék Országainak Gazdasági Közösségét
(Communauté Économique des Pays des Grands Lacs, CEPGL) támogatná, melyről az (Afrikai) Tóvidék
Nemzetközi Konferenciájával (Conférence Internationale de la Région des Grands Lacs, CIRGL) egyetemben
azonban mintha a francia köztársasági elnök nem vett volna tudomást, holott azok már közös térséget jelentenek
Kongó és Ruanda számára.
2009 februárjában Museveni ugandai elnök, miközben csapatai éppen Kongóban harcoltak az ellene lázadó
LRA ellen, ismertette a „kongói Dél-Szudán”-tervét, melynek értelmében Kivu és a Keleti Tartomány (Province
Orientale) föderációját támogatná, mi több, függetlenségüket – Kinshasa beleegyezése esetén. Ez a KDK-t az
Albert-tavi olajbevételektől is elvágná, és a térség további ásványkincseiből is még inkább Uganda és Kenya
húzhatna hasznot. 43 A keleti lázadókkal március 24-én megkötött Ihussi-egyezmény kapcsán pedig Észak-Kivu
(Nord-Kivu) kettéosztásának javaslata merült föl – elvileg etnikai okokból – egy Nagy Észak (Grand Nord,
Benivel és Butembóval) és egy Nagy Dél (Grand Sud, Rutshuruval, Masisivel és Walikaléval) egységekre.
Azonban itt is kibújik a szög a zsákból: a déli rész az ásványokban gazdagabb, ahol régebbi vagy új ruandai
bevándorlók (tuszik és hutuk) élnek zömmel a hunduk mellett, mìg az északi részen többségében az összetartó
nandék. 44

Cohen, Herman J.: Can Africa Trade Its Way to Peace? The New York Times, 15 December 2008.
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Jeffrey Herbst és Greg Mills szintén a Kongói Demokratikus Köztársaság nemzetállami létét kérdőjelezik meg
2009-es tavaszi cikkükben, 45 mely számos tényezőt felsorol (hiányzó közlekedési összeköttetés a részei között,
a kormány hatalma a fővároson túl nemigen terjed ki máshova, nincs a nemzeti egységet erősìtő közös kultúra,
sem nyelv), amelyek miatt szerintük nincs szuverén hatalom, mely a teljes országot uralná. Nincs működő
országos egészségügy. Az ìrás azt mégis kénytelen elismerni, hogy a lázadások, a különböző érdekcsoportok és
a külföldi fosztogatók ellenére létezik valamiféle kongói identitástudat – ha mégoly felszìnesen is („mely a
francia nyelvre, a zenére és a közös alávetettség történetére alapul”). Nem emlìtik a szerzők azt sem, milyen
magas számban járultak az urnákhoz a választók a 2005-ös népszavazáson és a 2006-os választásokon, ami a
„kongóiságuk” (congolité) erőteljes megnyilvánulása a nyilvánvaló békevágyon kìvül. Szintén felveti a két
szerző, hogy Katanga inkább kötődik a Dél-afrikai Köztársasághoz, illetve a déli anglofon országokhoz –
közlekedésileg is –, mint a fővároshoz, a zambiaiak magukban országuk tizedik tartományának is nevezik. A
környező országok ugyan elméletben elismerik az ország határait, azonban számtalan esetben úgy hatoltak át
rajtuk csapataikkal, mintha nem is léteznének.
A hosszú évek óta az országban állomásozó közel húszezres ENSZ-kontingens képtelen bármilyen komolyabb
sikert felmutatni. Hasonlóan a KDK katonaságához (FARDC), mely szintén képtelen bármilyen nagyobb
szabású akcióra. Az FARDC toldozott-foltozott, mivel az egykori zaire-i hadsereg egységeihez hozzácsapták a
Kabila vezette lázadó AFDL már eleve teljesen heterogén erőit, ezután a Kabila Kongója ellen lázadó, majd
fokozatosan az 1998–2003-as háború után magukat megadó kisebb-nagyobb csoportok tucatjait. Ám e
csoportok integrációja még ma sem valósult meg: többen az elmúlt évek során hol ki-, hol beléptek a központi
seregbe, pillanatnyi érdekeiknek megfelelően.
A biztonsági szektor reformja során – melynek részét képezi a sereg elemeinek „egybegyúrása” (brassage) –
még azt sem sikerült elérni, hogy a központilag kiutalt bérek jelentős része ne tűnjön el a feljebbvalók zsebében
– a lakosság rovására történő fosztogatással „megoldott fizetés-kiegészìtésre” kényszerìtve ezzel az állam
hadseregének egységeit. A szerzők ezért merészen azt javasolják, hogy a nemzetközi közösség tagjai
(kormányok, szervezetek) az állam egységének megőrzése helyett a fejlesztésre és a rendteremtésre helyezzék a
hangsúlyt, s ennek során ne a központi kormánnyal, hanem az egyes területeken tényleges hatalmi tényezőként
létező kormányzókkal, hadurakkal, hagyományos („törzsi”) vezetőkkel kössenek egyezségeket.

Herbst,
Jeffrey
–
Mills,
Greg:
There
is
No
Congo.
http://www.foreignpolicy.com/story/cms.php?story_id=4763&page=0 (2009.09.23.)
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Joseph Kabila központi kormánya a nemzetközi gazdasági válság következtében újabb nehézséggel volt
kénytelen szembenézni: a nyersanyagok iránti csökkenő kereslettel és az emiatt bekövetkező áreséssel. Ez a
nyersanyagok exportjára épülő kongói gazdaságnak azért is fájdalmas, mivel a kìnaiakkal 2007-ben kötött
kilenc milliárd dolláros hitelszerződést – amelynek ellentételezése nyersanyaggal történik –, kénytelenek voltak
a válság miatt lefelé módosìtani, hogy a Valutaalap nyugati hitelezőinek megfelelve tőlük is számìthasson az
ország további segìtségre. 46
Látható, hogy számosan ásnák meg szìvesen a Kongó-medence óriás államának sìrját, amely egyelőre csak
haldoklik, bár mindezek ellenére még akár fel is gyógyulhat, vagy még hosszan elvegetálhat jelenlegi
állapotában. Ugyanis, amint Pierre Englebert és Rebecca Hummel tanulmányukban rávilágìtanak, a helyi
eliteknek a szuverén állami intézményekre (tartományi kormányra, regionális kormányügynökségekre,
főnökségekre, állami vállalatkonglomerátumokra) szükségük van ahhoz, hogy kiteljesìtsék hegemóniájukat a
helyi lakosság fölött. A szuverén állammal való együttműködés legalizálja a kleptokráciát, s ha a központ
gyenge, az csak jó ennek az elitnek. A fenntartott szuverenitás a nemzetközi fejlesztési segélyek és a külföldi
közvetlen beruházások áramlását is biztosìtja, amely a klientelizmus fenntartását, a klánjellegű kiterjedt
„rokonsági” hálózatok javakhoz jutását biztosìtja. Ráadásul a szakadár vezetők végül nemegyszer a nemzeti
egységkormányok tagjaiként további hatalmi emelkedés haszonélvezői. 47 Mindez csak akkor változhatna, ha a
nemzetközi közösség nem ragaszkodna annyira az államok fenntartásához, illetve újjáépìtéséhez, amit Herbst és
Mills korábban idézett cikke is hangsúlyoz. További lehetőségként Jean-Claude Bruneau szerint pedig az állam
etnoföderális modell szerinti átalakìtása is szóba jöhet, mivel ennek elemei a mai alkotmányában is
felbukkannak, és noha korántsem tökéletesek, de működőképesek az ilyen alapon létező jelenlegi afrikai
államok, Nigéria és Etiópia, s az ezt kevésbé egyértelműen alkalmazó Dél-afrikai Köztársaság is. 48
* Képek forrása: http://espacepolitique.revues.org/index1296.html

Braeckman, Colette: Kinshasa recule sur les contrats chinois. Le carnet de Colette Braeckman (blog Lesoir.be), le 19 août 2009.
http://blogs.lesoir.be/colettebraeckman/2009/08/19/486/ (2009.09.27.).
47
Englebert, Pierre – Hummel, Rebecca: Let’s Stick Together: Understanding Africa’s Secessionist Deficit. African Affairs, Vol. 104, No.
416,
July
2005:
399–427.
Különösen
414–416.
http://afraf.oxfordjournals.org/cgi/reprint/104/416/399.pdf?ijkey=4zCEzDxHP5ynqxY&keytype=ref (2009.09.25.).
48
Bruneau 2009: 12.
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6. fejezet - A tunéziai fejlődési modell
sajátosságai
Patty Petra
„Az a modernista megközelítés, amely civilizációs projektünk alapját képezi egy szilárd döntés, amelynek
gyökerei egy felvilágosult reformista gondolkodásmódból erednek, és népünk döntésein és történelmi előnyein
alapszanak. Ez az iránymeghatározás abból az elkötelezettségünkből ered, hogy Tunéziát - egy mélyen
gyökeredző civilizációs örökségre építve - továbbra is a haladás és a fejlődés jelképeként lássuk.” 1
Zin el-Abidin Ben Ali (2008. november 7.)
Az ötvenhárom év óta független észak-afrikai ország második köztársasági elnöke, Zin el-Abidin Ben Ali szavai
kitűnően fejezik ki azt a hozzáállást, amely a tunéziai kormányt az ország fejlődési lehetőségeivel kapcsolatban
jellemzi. A politikus megfogalmazása azt az ironikus kettőséget is sejteti, amely egy demokratikus, ám
irányìtottan demokratikus, ezért (is) demokrácia-deficites ország történéseit ìrja le: a „szilárd döntés” a nép
döntése ugyan, az „iránymeghatározás” azonban a kormányra tartozik.
Tanulmányom ennek a (szunnita) muzulmán arab országnak elmúlt fél évszázadban elért fejlődését,
modernizálását mutatja be, kiemelve, hogy nem egy modernizációs kìsérletről, hanem egy tényleges –
esetenként azonban ellentmondásos irányváltásoktól megtört – modernizációról van szó, amelynek
megértéséhez figyelembe kell venni a politikai osztály egy részének a függetlenné válás utáni világnézetiideológiai viszonyát a múlthoz és a jövőhöz: mindazokat a személyeket, akik az általuk – nem egyszer
ellenséges külső és belső környezetben – megszabott irányvonalak alapján vezették az országot.

1. Habib ben Ali Burgiba: a „ legfőbb Harcos” a
nyugati értékek vonzásában
Tunézia teljes függetlenségét Franciaországtól 1956. március 20-án nyerte el. Akkor még a VIII. Mohamed alAmìn bej hatalma alatt álló ország 1957. július 25-én a köztársasági államformát választotta. Habib Ben Ali
Burgiba, az Új Desztúr Párt vezetője lett a Tunéziai Köztársaság első elnöke. 2
Az elmaradott ország számos kihìvással nézett szembe: magas munkanélküliség, a termőföldek méltánytalan
elosztása (a megművelhető föld fele a francia és tunéziai földtulajdonosok 3-4%-nak a birtokában volt), a
külföldi cégek jelenléte ellenére gazdaságtalan mezőgazdasági termelékenységi mutató. Az ipari szektor
kezdetleges volt és mivel Tunézia kevés természeti erőforrással rendelkezett, komoly nyersanyag-importra is
szorult. Mindehhez alacsony életszìnvonal és fizetés társult. Alapvető kérdés volt tehát, hogy milyen gazdasági
irányt vegyen az ország.
Végül is a magánvállalkozásokat támogató liberális gazdaságpolitika mellett döntöttek. Öt éven belül azonban
kiderült, hogy a választott gazdaságpolitika rengeteg gyakorlati problémát vetett fel. A külföldi tőke elkezdett
kivonulni az országból, nőtt a spekuláció, magas volt a népességnövekedés, amivel a termelés nem tudott ütemet
tartani, csökkent a GDP. A beruházások aránya már 1953 és 1957 között 19,5%-ról 7,7%-ra csökkent és a
gazdasági helyzet csak romlott. 3 Így, a társadalmi elégedetlenség növekedése és a környező országokban

Address by President Zine El Abidine Ben Ali on the 21st anniversary of the Change, Tunis. 2008.nov. 7.
http://www.tunisiaonlinenews.com/address-by-president-zine-el-abidine-ben-ali-on-the-21st-anniversary-of-the-change/
2
Tunisia. History. www.britannicaonline.com Az 1883. június 8-án megkötött La Marsa-i egyezményben Tunéziát francia protekturátussá
nyilvánìtották. Tunéziai ellenállók 1920-ban alapìtották a Desztur (Alkotmány) Pártot, amely a francia kormánytól alkotmány bevezetését, a
polgári szabadságjogok engedélyezését és a tunéziai emberek bevonását követelte az állami közigazgatásba. 1934-ben a pártból kivált
radikálosok Habib Burgiba vezetésével létrehozták az Új Desztur Pártot, amely a nemzeti függetlenségi harc élére állt, de szoros
együttműködésre törekedett a franciaországi demokratikus erőkkel. A gyarmati hatóságok 1938-ban betiltották a Burgiba-féle pártot,
vezetőit bebörtönözték. A második világháború után Burgiba négyéves kairói emigráció után 1949-ben tért vissza az országba, s az ő
vezetésével indult meg az Új Desztur Párt programjának a kidolgozása. A párt 1955. novemberi sfaxi kongreszszusán célul tűzte ki a
nemzeti függetlenség tárgyalásos úton való elnyerését, amit 1956. március 20-án siker koronázott: Franciaország egyezményben ismerte el
Tunézia állami függetlenségét.
3
King, Stephen J., Economic reform and Tunisia’s hegemonic party: the end of the administrative elite.(Beyond Colonialism and
Nationalism in North Africa). Arab Studies Quarterly (ASQ), 1998.márc.22. http://www.encyclopedia.com/doc/1G1-21187379.html
1
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felbukkanó szocialista tendenciák 1961-ben meggyőzték Burgibát, hogy egy tervgazdálkodási rendszert
vezessen be.
A sikertelen gazdaságpolitika ellenére az első néhány év igen fontos volt a tunéziai társadalom szempontjából,
mert a kormány prioritásként kezelte a női egyenjogúság és az oktatás kérdését. Burgiba – még a köztársaság
kikiáltása előtt – 1956. augusztus 13-án kihirdetette a Személyi státusztörvényt (SzST). Az arab világban az első
ilyen tìpusú törvény elsősorban a női jogokat célozta megváltoztatni egy modernizált iszlám szellemében. A nők
szavazati és gyermektartási jogot kaptak, a házasságban egyenrangúak lettek a férfiakkal, betiltották a
poligámiát, stb. A SzST nagyban hozzájárult Tunézia gazdaságának fejlődéséhez, pozitìv külföldi
megìtéléséhez, és a mai napig meghatározó a társadalompolitikájában.
Egy 1958. november 4-én meghozott törvény ingyenessé és kötelezővé tette az oktatást, amelynek
következtében az ország legelhagyatottabb helyein is elkezdtek iskolákat épìteni.
1958. szeptemberben létrehozták a Tunéziai Központi Bankot, amely október 18-án bevezette az új tunéziai
pénzt, a dinárt.
1959. június 1-jén kihirdették a tunéziai alkotmányt, amelybe belefoglalták hivatalos nyelvként az arabot, a
Maghreb-egységére való törekvést és államvallásként az iszlámot. 4
Mindazonáltal a köztársasági elnök komoly fenntartásokkal kezelte a vallást. Úgy gondolta, hogy a
hagyományos iszlám gátolja az ország fejlődését, és ezért a nyugati értékekre és mintákra épìtett politikát
követett, amivel fokozatosan sokak méltatlankodását, az iszlamisták tiltakozását váltotta ki. 5
A végrehajtó hatalom vezetője két politikai irányvonalat szabott meg: az antiklerikalizmust és a vallás
modernizálását. Az előbbivel a vallási intézményrendszert célozták megváltoztatni azáltal, hogy beemelték a
vallást az autonóm civil társadalom keretei közé: ìgy akarták megvalósìtani az iszlám vallási és szociális
befolyásának a teljes ellenőrzését. (Megjegyzendő: állásukból elbocsátották vagy idő előtt nyugdìjazták azokat,
akik nem értettek egyet a Személyi státusztörvénnyel).
Az 1957. május 31-én és július 18-án kiadott elnöki rendeletekkel államosìtották az egyházközösség földjeit és
az egyházközösség birtokában lévő adományokat, korlátozták az egyházi apparátus pénzforrásait. 6
Ben Ali elnök portréja egy minisztériumi épületen

Lengyel István, Országok az Atlasz vonzásában, A Maghreb Unió esélyei. Kairosz Kiadó, 2006. 96. oldal.
Kéfi, Ridha. Comment les islamistes ont été vaincus. Tunisie. 1999. máj. 11. http://www.jeuneafrique.com.
6
Frégosi, Franck és Zeghal, Malika: Religion et politique au Maghreb: les exemples tunisien et marocain. Institut français des relations
internationales. Paris. 2005. márc.
4
5
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Forrás: Erik Pitti
Burgiba valláspolitikájának tehát a vallás modernizálása lett a másik mozgatórugója. A társadalom
modernizálását részben az iszlám gyakorlatiasabb megközelìtésű, modernebb felfogásának kialakìtásában és
elültetésében látta. A Korán újraértelmezését a gazdasági és társadalmi fejlesztések és a kormány érdekének a
figyelembevételével végezte.
A reformnak két fontos mozzanata volt: egyrészt az 1956-ban megszületett – már emlìtett – Személyi
státusztörvény, másrészt az elnöknek a Ramadán böjti hónappal kapcsolatosan tett intézkedései. Burgiba mindig
ügyelt arra, hogy új értelmezését az iszlám eredeti lényegéhez vezesse vissza, és mivel szövegértelmezései elég
67
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A tunéziai fejlődési modell
sajátosságai
mélyreható változásokkal jártak, arra is ügyelt, hogy a vallási vezetők támogatását élvezze a szükséges
modernizáláshoz. 1960-ban a Ramadán szent havában Burgiba egy narancslével teli pohárral jelent meg a
televìzióban arra szólìtva fel a népet, hogy az ország fejletlensége legyőzésének érdekében ne böjtöljenek, és
úgy tekintsenek e harcra, mint egy dzsihádra (szent háborúra). Mivel ez az érvelés nem hozott eredményeket,
olyan szabályokat léptetett életbe, melyek elrendelték az állami szféra szokásos nyitvatartási idejét és az
éttermeknek kötelező nyitva tartását Ramadán alatt is. Ebben az esetben már erős ellenállásba ütközött a vallási
vezetők részéről 7 , akik több intézkedése ellen is kibocsátottak fatwákat. 8 Számtalan további fellépése a vallási
szimbólumok és gyakorlatok ellen, egy egyre radikálisabb és mind nyilvánvalóbban szélsőséges vallási ellenzék
kialakulásához járult hozzá. A vallás institucionalizálása természetesen a gazdasági helyzettel összefüggésben
fejlődött, ami azt is jelenti, hogy a vallás egy fajta taktika is volt Burgiba számára. 9

2. A „desztur szocializmus” kudarca
1961 – miként már emlìtettem –, a gazdaságpolitikai változás éve volt. Burgiba 1961. februárjában tette közzé a
desztur szocializmus irányvonalat, amelyet az 1964-es pártkongresszuson hivatalos doktrìnává emeltek:
meghirdették a külföldi tőke korlátozását, a hazai tőkés, állami és szövetkezeti szektor együttélését és békés
versenyét, a társadalmi ellentéteknek az osztálybéke révén való megoldását. Noha ez a fejlődési út határozottan
antiimperialista jellegű volt, nem vette tervbe a tőkés viszonyok felszámolását, csupán annak megreformálását
és az ellenőrzött fejlődését célozta. 1964. október 22-én még az uralkodó pártot is átnevezték Szocialista
Desztur Pártra annak ellenére, hogy tagjai alapvetően szocializmus ellenesek voltak, ezért bármilyen jellegű
nyilatkozat csak általánosságokat tartalmazott. 10 1962. végén egy Burgiba elleni összeesküvés leleplezése után
bevezették az egypártrendszert, 1963-ban betiltották a kommunista pártot, és összevonták a tömegszervezeteket.
Ben Ali elnök ötödik választási győzelme (2009)

Forrás: AFP
Idő közben megszületett az első tìz éves terv (1962-1971), amelyet törvényerőre emeltek. A terv gazdasági
prioritásokon kìvül szociális, társadalmi jellegű fejlesztéseket is tartalmazott. Az amerikai segélyek nagy részét
a teljes foglalkoztatottság megteremtésére fordìtották (a munkanélküliek közhasznú munkáit ebből
finanszìrozták). Ide tartozott a mezőgazdasági területek hasznosìtása, a csatornázás, stb., amelyekre a hatvanas
évek elején már évente 50-60 millió munkanapnyi bért fizettek ki 150 ezer állandó munkásnak. Az ipar területén
természetesen túlsúlyban volt az állami tulajdon, és egyéb ágazatokban is támogatták a hazai tőkét, de a külföldi
tőkét sem zárták ki.
A tìz éves tervet felosztották három egymás teljesìtését feltételező részre. Az első egy hároméves előterv volt,
melynek elsődleges célja (1962-1964-ig) a gazdasági alapok megteremtése volt, a mezőgazdaságnak – mint
kiemelt prioritásnak – támogatásával. A beruházások 40%-át szánták erre; 20%-át fordìtottak iparfejlesztésre,
amit csak az első négy éves terv keretein belül emeltek fel 30%-ra 11 . A további hányadból elsősorban
infrastruktúrafejlesztést finanszìroztak.
Ebben az időszakban az állam legnagyobb sikere a gyarmati örökség felszámolása volt. A mezőgazdaság terén
ez 4-500 ezer hektárral növelte meg az állami tulajdonú termőföldek nagyságát. Ezzel párhuzamosan 1968-ra
már 1500 termelő- és szolgáltató szövetkezetet alakìtottak ki, melyek a termőföld 30%-át birtokolták, és a vidéki
népesség 27%-nak adtak megélhetést (750 000 ember). 12 Ezekre a szövetkezetekre akarták épìteni a modernizált
mezőgazdaságot és ìgy akartak megélhetést biztosìtani a parasztoknak. 13
Politikailag az új gazdaságpolitika kudarcnak bizonyult, mert a kollektìvista rendszer nemcsak csökkentette és
korlátozta a munkások hasznát, hanem az 1969-ban megkezdett teljes kollektivizálás (egészen pontosan:
átmenet a teljes kollektivizálásra) még a nagybirtokokat is megpróbálta bevonni a szövetkezetekbe. Emellett a
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modernizálás részben azt jelentette, hogy áttértek a gabonatermesztésről olìvabogyó- és gyümölcstermesztésre,
aminek sokkal hosszabb a „kihordási ideje” és csak később hozott megélhetést. Egy idő után már a nemzetközi
segélyforrások is a rendszer ellen fordultak. Végül a Világbank és az US AID (az USA Támogatási Alapja)
valamint a vidéki burzsoázia nyomására, Burgiba menesztette gazdasági miniszterét (Ahmed Ben Szalah),
átszervezte a kormányt és egy rövid átmeneti – „gondolkodási szünet”-ként emlegetett – időszak után visszatért
a gazdasági liberalizmushoz. 14

3. Gazdasági nyitás az 1970 -es években
A múlt század hetvenes éveiben az állami tulajdonú beruházások nyereségességére helyezték a hangsúlyt. A
külföldi adósságállomány nőtt, az ipar egyre jobban támaszkodott az importra (gépi szerszámok, alkatrészek
stb.). 1962 és 1981 között, azaz két évtized alatt az államháztartás hiánya a GDP 21,8%-ról 45%-ra ugrott.
Mindezek ellenére a termelés volumene nőtt. A kormány ebben az időszakban igyekezett a piacgazdaság és
magántulajdon felé orientálódni, kivonva az államot az ipari szektorból, hogy helyet adjanak a magán
beruházásoknak. Így, egyrészt a magánszektor, másrészt a kézműipari szektor munkaerő felszìvóképessége
növekedett. Viszont az ipari struktúra szektoriális és regionális koncentrációt mutatott. 1977 végére a
beruházások 54%-a és az új munkahelyek 87%-a a textil-, ruházati- és bőriparban volt található. Ezek az
ágazatok azonban csak az ország néhány területére koncentrálódtak, növelve a régiók közti különbségeket. Ezért
hozták létre az Iparfejlesztési Ügynökséget, hogy egyszerűsìtse, racionalizálja és modernizálja az iparpolitikát.
A pénzügyi szektor azonban teljesen állami hatáskörben maradt és nagyon magas importvámok és korlátozások
maradtak érvényben. Ennek ellenére a két olaj-árrobbanás (1973 és 1979) pozitìv hatással volt az országra,
megemelve az olaj (1964 óta van olajtermelés Tunéziában) és foszfát világpiaci árát, de a mezőgazdasági és a
turisztikai szektor is növekedést mutatott.
Társadalmi szempontból a liberális politika a földbirtokosoknak kedvezett. A legtöbb állami földet nekik
jutatták, mìg a kis parasztok számára csak a föld kis részét tartották fenn.
Az 1970-80-as években a kormány és a vallási körök közötti viszonyt a vallási és politikai szféra közeledése
jellemezte, ami egy új valláspolitikában nyilvánult meg, egy fajta óvatos reiszlamizációban. Az állam elkezdte
támogatni az embereket a vallási kötelezettségeik betartásában. Ennek az egyik legszembetűnőbb példája az
állami szektorban dolgozó emberek munkarendjének – a kötelező imák biztosìtása érdekében tett – átalakìtása
volt. 1970-ben létre hozták a Koránt Oltalmazó Társaságot. Mindazonáltal a liberalizáció évei alatt megalakult a
Dzsamác at-i-Iszlámì nevű iszlamista mozgalom, amely 1981. januárjában Iszlám Irányzatú Mozgalom (IIM)
néven politikai párttá szerveződött, s agresszìv fellépésével lázadásokat és összecsapásokat robbantott ki.

4. További liberalizáció és a válság évei
1977-ben a GDP növekedés a felére esett vissza, a munkanélküliség pedig kétszer akkorára nőtt. Mind az állami,
mind a magán szektorban sztrájkoltak az alacsony munkabérek miatt. Az ország túlságosan az olaj bevételekre
volt utalva és külföldi adósságállománya igen magas volt. A gazdaság termelékenysége nem volt elég, hogy
felszìvja a munkaerő-többletet és versenyképes, diverzifikált termékeket exportáljon. Az állam továbbra sem
fektetett be eleget az infrastruktúrába, ami gátolta a növekedést és elbátortalanìtotta a magánberuházókat.
Ennek következtében a beruházások 1982-ben elkezdtek a nem-olaj szektorok felé mozdulni. A fizetési
egyenleg és a külföldi adósságállomány szigorú felügyelet alatt állt, az állami beruházásokat (a korábbi 50%ról) csökkentették, a fizetéseket befagyasztották, további importkorlátozásokat vezettek be, ami a fogyasztást is
korlátozta. Mindennek ellenére, a GDP növekedése továbbra is 3% alatt maradt, a folyó fizetési mérleg hiánya a
GDP 7,8%-ra emelkedett, a külföldi adósságállomány a GDP 56%-át tette ki. 1985 és 1986 között az olaj
világpiaci ára is csökkent, hoszszú ideig tartó szárazság sújtotta az országot, a fizetések is jelentősen
visszaestek.
A függetlenség óta 1986 volt az első év, amikor a növekedés negatìv volt. Az emberek elkezdtek mozgolódni és
demonstrációkat szerveztek. A Nemzetgyűlés által 1974-ben örökös államelnökké kinevezett Burgiba elismerte,
hogy súlyos válságba jutott az ország. Miniszterelnökével kidolgozták a Strukturális Kiigazìtási Tervet (SKT),
melyet az IMF segìtségével 18 hónap alatt szerettek volna kivitelezni. Ez már ténylegesen egy újabb irány felé
indìtotta el az országot, ugyanis arra kényszerült, hogy nemzetközi pénzügyi támogatásért folyamodjon, és
14

ibidem
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együttműködési egyezményeket kössön az Európai Unióval. Az IMF stabilizációs és a Világbank
szerkezetátalakìtási programja egy szigorú makrogazdasági politikát, kereskedelmi liberalizációt, bizonyos fokú
privatizációt, deregulációt és további világgazdasági integrációt irányzott elő. Ez megerősìtette a privátszektor
tőkés jellegét 15 , mivel a segélyeket piaci reformok feltételeihez kötötték.
1980-ban Burgiba az elhalálozott Hédi Nuìra miniszterelnök helyett új kormányfőt jelölt ki, az utódjának
tekintett desztur párti főtitkár, Mohammed Mzali személyében. Mzali a gazdasági nehézségek közepette
politikai reformokkal és nyitásokkal próbálta elejét venni az egyre széleskörűbb társadalmi elégedetlenségnek.
1981-ben megszüntette az egypártrendszert és legálisnak nyilvánìtotta a kommunista pártot. (A függetlenség
kikiáltása óta ez volt az első lépés a politikai pluralizmus irányában. 16 ). Még ez év novemberében a
Nemzetgyűlés megengedte a választásokon a nyìlt versenyt. A párttagoknak lehetővé tették, hogy elhagyva a
pártot saját szervezeteket alakìtsanak. Így alakult meg egy kisebb kommunista szellemiségű párt és a
Szociáldemokraták Pártja. A szocialisták a vallási csoportok felé fordultak és megerősödött az arab-iszlám
örökség mellett érvelők tábora is, akik a kormányban a centrumot képviselő politikusokra nagy hatással voltak.
Közöttük volt Mohammed Mzali is, aki miniszterelnöki kinevezése után kimondott szószólója lett a két fél
közeledésének. 17 1984-ben még sikerült meggyőznie Burgibát, hogy amnesztiát adjon az IIM börtönben lévő
vezetőinek. 18 A politikai zsilipek felhúzása következtében különféle iszlamista mozgalmak láttak napvilágot, s
elkezdtek a nem legalizált IIM körül tömörülni.
Mindezen lépések ellenére, az 1986-ben bekövetkezett gazdasági-strukturális átalakìtások pillanatában a politika
messze elmaradt a gazdasági liberalizáció szintjétől. Mohammed Mzali ez évi lemondatása után (Rasìd Sfar lett
az utódja) az iszlamisták elveszìtették legfőbb támaszukat. Ismét agresszìven léptek fel, randalìroztak az
utcákon, rendőröket és mérsékelt vallási személyiségeket támadtak meg.
A kormány belügyminiszterévé 1986. április 28-án kinevezett Zin el-Abidin Ben Ali egy újabb letartóztatási
hullámot indìtott el. Az ország polgárháború szélén állt. 19 Augusztus 2. éjjelén, egy nappal Burgiba
születésnapja előtt, négy bomba robbant Sousse-i és Monasztir-i hotelekben. Az iszlamisták az ország egyik
húzó ágazatát, a turizmust és ìgy a gazdaságot is támadták, illetve az elnök szülővárosát, Monasztirt. Burgiba
elnök ekkor személyessé tette a konfliktust és döntést hozott az iszlamista csoport fizikai likvidálásáról. Zin elAbidin Ben Ali, az október 2-án kinevezett miniszterelnök azonban – egy súlyos társadalmi katasztrófát
elkerülendő – közbelépett: hajlott korára és mentális betegségére hivatkozva, egy „egészségügyi puccsal” átvette
Burgibától a hatalmat és nyugdìjazta. 20

5. Zin el-Abidin ben Ali : A változás szükségessége
A politikai változást az új elnök késlekedés nélkül nyilvánvalóvá tette: 1987. november 7.-én elindìtotta az
országot a politikai pluralizmus és demokrácia irányába. 1988-ban törvénybe foglalta a gyülekezési-, sajtó- és
társulási szabadságjogokat, 21 eltörölte az életre szóló elnökség intézményét, az elnöki funkciót három mandátumban maximalizálta, és megkezdéséhez a 65 évet szabta meg felső korhatárnak. A Nemzetgyűlés megszavazta
a többpártrendszert és több pártot is legalizált. 22 Az új elnök – a politikai és társadalmi összefogás reményében –
leállìtva az iszlamisták elleni hajtó vadászatot 16 politikai és társadalmi szervezettel (köztük az IIM-mel is!)
aláìratta a Nemzeti Paktumot, azzal a céllal, hogy minden társadalmi erőt ugyanazon cél felé irányìtson. Pártját
átnevezte Demokratikus Alkotmányos Tömörülésnek (DAT). Az IIM is megalakìthatta a saját politikai pártját,
az el-Nahda-t, amely az 1989. áprilisi választásokon az egyetlen komoly kihìvást jelentette a hatalom számára.
Látva a párt erejét, rögtön be is tiltották a vallási mozgalmakat, ugyanis ugyanerre az időszakra esett az algériai
Iszlamista Üdvfront szìnre lépése. Az 1994-es választásokon már nem indulhatott semmilyen vallási indìttatású
csoport és az elnöki párt 98%-s győzelmével a Nemzeti Paktum elveszìtette azt az eredetileg Ben Ali által
javasolt elemét, amely az autokratikus államvezetés gyakorlatának a kizárását célozta. 23
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Így az az időszak, amelyet alapvetően a piaci liberalizáció jellemzett, egy erősödő autokratikus
egypártrendszeren keresztül valósult meg, amelyben a hegemonisztikus hatalomgyakorlást az iszlamistáktól
való tartással indokolta a kormány. 24 Ebben a rendszerben viszont új taktikát alkalmaztak. 25 Ben Ali meg volt
győződve, hogy Burgiba módszereivel nem lehet kiiktatni az iszlamistákat. Ő külön kezelte a mérsékelt
iszlamistákat a szélsőségesektől, az előbbiek felé nyitott volt, és egyfajta politikai alkura törekedett velük,
másrészt igyekezett elhatárolni magát elődje szekuláris politikájától. 26 A vallás védelmezését a kormány
hatáskörébe utalta, s miközben a kormány képét szépìtetette, az iszlamistákat is megfosztotta a lázadásra való
indoktól. A vallási szimbólumokat és jeleket használva fogadtatta el magát, ezáltal az arab-muszlim identitás
részévé vált ő maga is. Az első szembetűnőbb megnyilvánulása ennek a változásnak az volt, hogy az 1987.
november 7-i deklarációt a következő formulával kezdte Ben Ali: „Allah, a könyörületes és az irgalmas
nevében.” 27 A kormány szerint a váltás az állam és a társadalom közötti megbékéléshez is vezetett az arabmuszlim értékeknek a politikai és társadalmi életbe, a jogrendbe, a demokráciába integrálása révén. Ezen kìvül
1987-ben Ben Ali ösztönzésére három új felsőfokú intézet (Teológiai-, Iszlám Civilizáció- és Iszlám
Tanulmányok) alapìtásával újra megnyitották a Zitouna Egyetemet, amelyet 1956-ban Burgiba utasìtására
kivontak a Zitouna mecset hatásköréből és a Tuniszi Egyetemhez csatolták. Az audio-vizuális média
megjelenése és elterjedése is sokat segìtett egy sajátos reiszlamizáció tekintetében: imákat közvetìtettek a
televìzióban és kihangosìtották a müezzineket. Ez időszakban 600 IIM aktivistát engedtek ki a börtönökből.
A másik oldal is elkezdett megbékélni a kormánnyal. Kijelentették, hogy amìg a munkanélküliség elleni harc és
a fejlődés áll a kormány prioritásai között, addig nem viszik ellenzésüket az utcára. Ennek természetesen oka
volt az is, hogy az IIM akkori elsődleges célja a párt legalizálása volt, mivel közeledtek az 1989-es választások.
Az 1989. februári többpártrendszert engedélyező törvény azonban kizárta a faji, nyelvi, regionális és vallási
alapú gyülekezeteket. Így az IIM átváltoztatta a nevét Hizb el-Nahda-ra (Újjászületés pártja), és – független
listával – elindult az 1989. április 2-i választásokon, amit Ben Ali 99,27%-os többséggel nyert. Az iszlamisták
0,14%-os eredményt értek el, 28 40%-s távolmaradás mellett. Ez az eredmény minimális támogatottságra utalt,
annak függvényében, hogy használhatták a médiát. Ekkor az el-Nahda vezetője, Rasìd el-Ghanoushi érezve
ennek a jelentőségét, úgy döntött, hogy május 28-án önkéntes száműzetésben elhagyja az országot. 29
A politikai viszony ismét elkezdett romlani a két fél között. A kormány többoldalú stratégiába kezdett,
amelynek ugyan domináns része volt a biztonsági akciók sorozata, ugyanakkor egy sor gazdasági, szociális,
kulturális és oktatási reformba fogott bele. 1989. április 11-én kinevezték az iszlám-ellenességéről hìres
Mohammed Sarfi-t a Nemzeti Oktatási, Felső Oktatási és Tudományos Minisztérium élére, aki a modern értékek
szerint alakìtotta át az oktatási programokat. 1990-ben elkezdődtek az első iszlamista letartóztatások, miután a
biztonsági szolgálatok tudomására jutott, hogy merényletek készülnek a DAT és az államfő ellen. 1991 telén,
egyre több összetűzés alakult ki a rendőrség és az iszlamisták között, mivel az utóbbiak az egyetemeket is
elkezdték támadni. Február 17-én szélsőségesek megtámadták és felgyújtották a DAT Koordináló Bizottságának
épületét Tuniszban. Ez a merénylet az iszlamisták számára egy politikai katasztrófával ért fel, miután március 1jén és 3-án a Mindhar magazin megjelentette a megégett áldozatok képeit. Ezután, úgy sikerült a kormánynak az
el-Nahda ellenes érzelmeket újra a vallási integritás ellen terelni, hogy az iszlamista pártot hivatalos és
elfogadható ellenzékként kezelte. 1991. áprilisában Ben Ali egy 50 000 dináros szerződéses támogatást adott a
pártnak, és a VIII. fejlesztési tervbe hivatalosan bele is vették az emberi jogok és az egyetemek fejlesztése
mellé. Ennek ellenére, miután kiderült, hogy az iszlamisták beférkőztek a hadseregbe és a rendőrségbe, több
száz aktivistát letartóztattak. Huszonnyolcról bebizonyosodott, hogy az államfő meggyilkolását tervezték, őket
halálra ìtélték. A lakosság nagy része nem érzett szimpátiát az elìtéltek iránt.
A középosztály végre fejlődésnek indult a nyolcvanas évekbeli válság után. 1992-ben 8%-os növekedést
mutatott a gazdaság, amely erősìtette az emberek bizalmát a kormányban. 30 1991. áprilisában létrehoztak egy
titkárságot az Állam Vallási Ügyeinek rendezésére, ami 1992-ben átalakult Vallásügyi Minisztériummá. Ezzel a
kormány ellenőrizni tudta a vallási irányvételt, és helyet biztosìtott a vallásnak a tunéziaiak életében.
A belpolitika napjainkban is stabil. A kormány erősen a kezében tartja az ellenzéket, valamint az iszlamista
megmozdulásokat. Az el-Nahda ma megosztott és ez által, meggyengült mozgalom. 31 Nemzetközileg is jól
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teljesìt az ország, igyekszik betartani a belpolitikai helyzetéhez képest a külföldi követelményeket és
gazdaságilag jó képet mutat. Tény viszont, hogy a gyors gazdasági fejlődés előbb-utóbb ki fogja kényszerìteni a
további szabadságjogokat. Az utóbbi időben az emberjogi szervezetek egyre több akciót szerveznek a rezsim
elnyomó politikája ellen: mind a világi, mind a vallási elnyomás ellen tiltakoznak. A kormány természetesen a
törvényekre hivatkozva lép fel ellenük. 32 Annak ellenére, hogy egy elkötelezettebb emberjogi miniszter van
hatalmon, amìg Ben Ali nem lép, addig, számottevő előrelépés nem lesz. 33 2002-ben megszavaztatták azt az
alkotmány-módosìtást, amely lehetővé tette, hogy Ben Ali újra elinduljon a 2004-es elnökválasztásokon.
Kiterjesztették az elnöki korhatárt 70-ről 75 évre, s Ben Alit újra meg is választották, ìgy nem enyhült a
belpolitikai helyzet. 34 2001-ben viszont új párt (Kongresszus a Köztársaságért-KK) alakult, Moncef Marzouki
(egykori köztársasági elnökjelölt) vezetésével. Köréje tömörültek az ellenzéki pártok, és egy új alkotmány
megfogalmazását tűzték ki célul. Az egykori el-Nahda nem vehetett részt az ellenzéki koalìcióban. 35
Ben Ali hatalomra lépése után hozzáfogtak a hetedik és nyolcadik fejlesztési tervhez, amelyek célja a makrogazdasági stabilitás és a gazdaság struktúrájának liberalizálása volt, csökkentve annak az olaj exporttól való
függőséget. Ebben az időszakban, annak ellenére, hogy a mezőgazdasági termelés javult, nem volt elég a
népesség növekedés ütemének a kompenzálására, ìgy magas volt az import, melyet az idegenforgalmi bevételek
valamelyest kiegyensúlyoztak (3,5 millió turista évente). Az ország fizetési mérleghiánnyal küzdött: kevés volt
az export, a külföldi adósságállomány a GDP 70%-át tette ki és csekély mértékű volt a beruházás is. Ezeket a
problémákat a hetedik ötéves tervvel próbálták orvosolni (1987-91). Ehhez a programhoz a kormány – az ország
diverzifikált gazdaságának köszönhetően –, segìtséget kapott a Nemzetközi Valutaalaptól. 1987-ben,
mindamellett, hogy a turizmus is jelentős, az észak-afrikai ország a világ ötödik foszfát termelője, negyedik
parafatermelője és harmadik olìvatermelője volt 36 . Mára már sikerült úgy modernizálni a gazdaságot, hogy a
nyersanyag-feldolgozó ipar és a mezőgazdaság aránylag kis százalékát teszi ki a GDP-nek. 37 A belső és külső
egyenlőtlenségeket sikerült ellenőrzés alá vonni, a külföldi adósságállományt sikerült elfogadható szintre
csökkenteni, és a GDP is stabil, 4,3%-os növekedést mutatott. A következő terv célja a piac hatékonyságának
növelése és társadalmi-politikai következményeinek az áthidalása is volt. Az állam legtöbbet az egészségügy, az
oktatás, a lakásépìtés és az egyéb közszolgáltatások területén költött.
Az 1987-es változás hozta meg az állami cégek privatizációját is. Először csak a kis- és középvállalkozásokat
célozták meg, elsősorban a turisztikai, épìtőanyag, textil, élelmiszer, halászati, mechanikai és elektrotechnikai
szektorokban. A GATT-hoz (1990) és a WTO-hoz (1995) való csatlakozás miatt muszáj volt, hogy
versenyképesek legyenek az ország termékei, növelje az exportját és szabadabb bejutása legyen a nemzetközi
piacra. 2006-ban a magán szektor a GDP 76%-át tette ki (1997-ben még csak 63% volt). Ez részben a külföldi
cégek nagy számának is köszönhető. 38 A nyitási politika nagyban hozzájárul a gazdasági fejlődés hoszszú távú
fenntartásához, ám megnőtt a különbség a versenyképes és nyitott, valamint a felkészületlen gazdasági
szektorok között. Ez lehetővé teszi, hogy a kormány továbbra is jelentős szerepet vállaljon a gazdaságban
(1997-ben a beruházások 49,7%-a állami jellegű volt) és fejlesszen bizonyos szektorokat, mint a mechanikai
illetve technológiai szektor.
1995-ben Tunézia aláìrt egy megállapodást az Európai Unióval, amely 1998. március 1-jén lépett életbe.
Ugyanekkor Zarzis és Bizerte kikötője szabadkereskedelmi övezetté vált. Zarzis csak az olaj szektorra
koncentrálódik, Bizerte a hajóiparra és néhány szolgáltatásra. Ezekben az övezetekben az ingatlan állami
tulajdon, de magáncégek irányìtják. A kézműipari szektor az országban bárhol megteremthető
szabadkereskedelmi övezet előnyeit élvezi.

6. Tunézia és a világ
Az 2009-es választások közeledtével újraindult az ország gazdasági élete, mind belföldi, mind külkapcsolati
szempontból. A 2005-ben leállìtott, majd 2007-ben újraindìtott „Enfihda projekt” ennek egy mintapéldánya. Ez
a fő projekt 4 projektből áll, egyike Tunézia nyolcadik repülőterének megépìtése Enfidha városában, amelyet
egy török légitársaság nyert el 39 . A második egy mélyvìzi kikötő megépìtése, melyre nyolc beruházó ország
adta be pályázatát. Ez lesz az első kikötő Tunéziában, amely nagy konténerhajókat is képes lesz fogadni. 40 Ez
Lengyel István, Országok az Atlasz vonzásában, A Maghreb Unió esélyei. Kairosz Kiadó, 2006. 380. oldal.
ibidem 380. oldal.
34
ibidem 413. oldal.
35
ibidem 414. oldal.
36
ibidem166. oldal.
37
ibidem 380. oldal.
38
ibidem 413. oldal.
39
Enfidha: the next Dubai? New ports are the cornerstons of Tunisia’s ambitions. http://www.enfidha.net/a_ITA_189_1.html
40
ibidem
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lehetővé teszi majd számára, hogy idővel a mediterrán régió egyik közlekedési központjává váljon, amikor az
Európai Unióval kötött és a 2008-ban életbe lépett szabadkereskedelmi megállapodás kibővül a környező
országokra és később Afrikára. Ezen fejlesztések célja az is, hogy (ahogyan azt a 2009-es választásokra
kidolgozott kampány koncepciója, a „Holnap Tunéziája” is mutatja) a tunéziai kormány kivitelezze a korábban
megìgért munkahelyteremtő nemzeti terveket 41 (csak a repülőtér 2400 embert foglalkoztat majd). A harmadik
projekt iránt (a Herglai Turisztikai Parkig terjedő hatalmas turisztikai beruházás) nagy érdeklődést mutatnak az
öböl térségi arab beruházók. A negyedik egy 200 hektáros Ipari Park kialakìtása Enfihda bejáratánál, a
mezőgazdasági feldolgozó és az elektronikai szektorból érkezett beruházok számára. A projektet az olasz
Isnardo Carta Company egyik leányvállalata fejezte be és már a Tunézia-Enfidha Ipari Fejlesztés nevű cég
kezében van.
Az utóbbi jól példázza Tunézia kiemelt kapcsolatait Olaszországgal. Franciaországot követően, Tunézia vele
tartja fenn legélénkebb kapcsolatát az Európai Uniós országok közül. Ezt Saïdi Chtioui, az amerikai és ázsiai
kapcsolatokért felelős szakállamtitkár látogatása a Fiera del Levante-n (Levantai Expon) is bizonyìtja. A
tunéziai pavilonban ő fogadta az olasz külügyi államtitkárt, Stefania Craxit, a tunéziai és olasz kapcsolatok
jövője tiszteletére rendezett napon. 42 Kapcsolatukat biztos alapokra helyezi az is, hogy mindkét ország tagja az
euro-mediterrán együttműködéseknek.
A jelenleg legnagyobb jelentőséggel bìró együttműködési célkitűzés a Nicolas Sarkozy francia elnöktől
származó kezdeményezés, amelynek 2008. július 13-án Párizsban volt az első csúcstalálkozója, azzal a
reménnyel, hogy újraélessze az euro-mediterrán kapcsolatokat (Unió a Mediterránumért). Ezen az
együttműködésen belül, a már több mint 50 éve fenntartott aktìv kapcsolat Franciaországgal, kiemelt és
meghatározó pozìciót kölcsönöz Tunéziának. Franciaország Tunézia első számú gazdasági partnere, sőt, 2005
óta a kereskedelmi mérleg a két ország között Tunézia javára billent. 2007-ben egy milliárd dinárral nagyobb
értékben exportált Franciaországba, mint amennyit importált, köszönhetően export-termékei diverzifikálásának.
Franciaország Tunézia elsőszámú fogyasztója (a 2007-ben bonyolìtott kereskedelmi forgalom értéke 7 milliárd
euro), elsőszámú külföldi beruházója, kivéve az energia és privatizáció terén (90 millió euró értékű beruházás
2007-ben, 1200 francia cég, ami 40%-a az összes külföldi cégnek az országban), a legnagyobb alkalmazója a
tunéziai munkaerőnek külföldön (543 000 tunéziai él Franciaországban, ami 59%-a az összes külföldön élő
tunéziainak) és a legnagyobb állami fejlesztési segélyezője (160 millió euró). 43 Így nem meglepő, hogy Tunézia
nem csak támogatója, de szóvivője is a kiterjesztett térségbeli uniónak.
Az együttműködés a béke, a fejlesztés és a környezet tiszteletének a vìziójára épül. 44 A napirenden szereplő,
többek között a környezeti és energia problémák, a napenergia és vìzgazdálkodás, az infrastruktúra és
közlekedés fejlesztése, gazdasági és társadalmi fejlődési kihìvások a mediterrán régióban, amelyeket rész-ben
kis- és középvállalkozások, részben a felsőoktatás és a kutatás támogatásával céloznak meg. 45 Mindegyik fontos
és időszerű probléma Tunéziában, amelynek jelentőségét az is mutatja, hogy a párizsi csúcs végén elfogadott hat
projekt közül az egyik, Ben Ali ötletének, a Mediterrán Ügynökségnek a felállìtása volt. Más városokkal együtt
Tunisz is elvi eséllyel pályázott a mediterrán unió székhelyére, ami az országnak az Unióban betöltött szerepéről
árulkodik 46 , ám azt Barcelona nyerte el.
Tunézia számára mindenképpen előnyös az, hogy a mediterrán unió részeként tudhatja az egész Európai Uniót,
amely az ország első gazdasági és pénzügyi partnere. Az 1990-es évek eleje óta az integrált Európa szìvja fel a
tunéziai export két-harmadát és ugyanakkor turizmusa és külföldi tőke beruházásai háromnegyedét, 47 és –
jelenleg is – exportja 78%-át, valamint importja 72%-át az EU-val bonyolìtja le. Mint fentebb már emlìtettem,
Tunézia volt az első afro-mediterrán ország, amely 1995. július 17-én társulási és szabadkereskedelmi
egyezményt ìrt alá az Európai Unióval, amely keretein belül 2010-ig folyamatosan alakìtanak ki egy szabad
kereskedelmi térséget a két fél között. Tunézia 1996 óta épìti le vámjait és 2008. január 1-től minden vámot
megszüntettek az ipari termékek terén. 2007-ben megkezdődtek a tárgyalások a kereskedelem, a szolgáltatások,
a vállalkozásalapìtási jog és a mezőgazdasági termékek liberalizációjáról is. A két partner nyìltan tárgyalhatja a
demokrácia és emberjogi kérdéseket is, és elérkezettnek látják az időt arra, hogy kiterjesszék megbeszéléseiket
Tunézia belső piacára az igazságszolgáltatás, a szabadságjogok és a biztonság terén. Természetesen a kiépìtett jó
Deep Water Port and Zone of Economic and Logistic Activities of Enfidha. Republic of Tunisia. Ministry of Transport.
http://www.enfidhaport.nat.tn/english/main.htm
42
Journée de la Tunisie à la foire de Bari :Détermination de la Tunisie et de l’Italie à faire de la Méditerranée un espace de dialogue et
d’échanges. http://www.lapresse.tn/index.php?opt=15&categ=1&news=78740
43
A.B.S. La France, première presque en tout. 2008. ápr. 17. http://www.webmanagercenter.com/management/article.php?id=41497
44
Paris Summit for the Mediterranean. 2008. júl. 13. http://www.ue2008.fr/PFUE/lang/en/accuei l /PFUE-07_2008/PFUE13.07.2008/sommet_de_ par is_ pour_la_mediterranee_4758
45
ibidem
46
Mediterranean Union Chooses Barcelona as Headquarters. 2008. nov. 4. http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,3765275,00.html
47
Tunisia: Foreign Policy. www.britannicaonline.com
41
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kapcsolat az Európai Unió számára is fontosabb, amióta az iszlamista terrorizmus a Maghrebtérségben is
megjelent. Ugyan Ben Ali rezsimét sok kritika éri az emberi jogok képviselői által, mégis Tunéziában van a
legkisebb esélye az iszlamizmus eluralkodásának.
Tunéziának mindig is jó kapcsolatai voltak az USA-val is, melyekre már Burgiba is nagy hangsúlyt helyezett.
Ezt Condoleezza Rice 2008. szeptemberében tett maghrebi látogatása is alátámasztja, amely során beszéltek a
különböző reformokról, arról, hogy a leghatásosabb fegyver a radikális iszlamizmus ellen a társadalmi fejlettség
és az emberek életkörülményeinek a javìtása. Rice dicsérte a nők jogaiért tett intézkedéseket. A két ország
rendszeres politikai megbeszéléseket folytat a gazdasági és nemzetközi politikai együttműködésről, 48 melyen
keresztül együtt lépnek fel Izrael elfogadása érdekében és a közel-keleti békéért.
Ennek megfelelően Tunézia a Közel-keleti konfliktusban a mediátor szerepét játssza, a megbékélés és az emberi
jogok hìveként. Burgiba volt az első arab államfő, aki elismerte Izrael Államot, de egyúttal Palesztina is teljes
támogatást élvezett részéről (1982 és 1993 között a Palesztin Felszabadìtási Szervezetnek is otthont adott
Tuniszban). 1993-ban Tunézia volt az első arab ország, amely izraeli delegációt is fogadott a békefolyamat
során. 49 Emiatt a kettősség miatt, talán még jelentősebb az ország számára, hogy Izrael mellett a Palesztin
Hatóság is részt vett a párizsi és a Marseille-i uniós találkozón, annak ellenére, hogy hivatalosan 1948 óta
háború van a két entitás között. 50
Hasonlóan fontosak Tunézia kapcsolatai közvetlen szomszédjaival is. A maghrebi konfliktusban úgyszintén a
közvetìtő szerepét játssza. Az időnkénti feszültségek ellenére jó kapcsolatokra törekszik Algériával és Lìbiával
is. Az 1990-as évek közepén Algériában bekövetkezett radikalizálódás hatását a tunéziai kormány mindig is
igyekezett távol tartani az országtól, bár ez nem mindig sikerült. 1993-ban véget ért egy hosszadalmas határvita
a két ország között, és azóta Tunézián megy keresztül a transz-mediterrán gázvezeték, amely az algériai
nyersolajat és földgázt Olaszországba szállìtja. A két ország nemrég ìrt alá egy tengeri- illetve hajózási
határmegállapodást. 51
Tunézia és Lìbia kapcsolata változatosan alakult, amióta 1974-ben felbontották az egy évvel korábban Iszlám
Arab Köztársaság néven tervbe vett uniójukat, és „véglegesen” csak Ben Ali hatalomra kerülése után javult.
1988-ban a kapcsolatok rendezése végett Kadhafi elnök ellátogatott Tunéziába, amikor egy megállapodást
kötöttek, amely szerint tìz ezer tunéziai munkást engedtek be Lìbiába, valamint elősegìtették a Tunéziába
irányuló lìbiai turizmust. 52 Tunézia amellett, hogy támogatta az 1986. áprilisban Tripoli és Benghazi amerikai
bombázása utáni Lìbia-ellenes ENSZ szankciókat, támogatta a szankciók megszüntetését is a 2000-es évek
elején, s ìgy Lìbia az egyik legfontosabb kereskedelmi partnerévé vált. 53 A feszültségekkel terhelt Maghreb
Unió elkötelezett hìveként igyekszik megfelelő kapcsolatokat kialakìtani és ápolni mind az öt maghrebi
országgal. Tanulmányok szerint, ha ezek az országok egymás között bonyolìtanák le külkereskedelmük 30%-t,
akkor évente 1,5% növekedést produkálna gazdaságuk. Ezt Tunézia azzal támogatja, hogy szabadkereskedelmi
egyezményt kötött Marokkóval és Lìbiával, sőt már Algériával is érlelődik egy ilyen jellegű egyezmény. 54
Tunézia tehát igyekszik jól kiaknázni a gazdasági lehetőségeket a megfelelő partnerekkel. Gazdasága növekszik,
külföldi presztizsével együtt. 1958 óta tagja az Arab Ligának, amely keretein belül kitartó szószólója az Arab
Szabadkereskedelmi Övezetnek, s ilyen jellegű megállapodást már több országgal (Marokkó, Egyiptom,
Jordánia, Irak és Szìria) alá is ìrt. 55 A Nyugat mellett nyitott a déli félteke országaira is, alapìtó tagja az Afrikai
Egységszervezetnek, és nagyban hozzájárult az Afrikai Unió 2000-ben bekövetkezett létrejöttének is. A fekete
kontinensen a Dél-Afrikai Köztársasággal ápolja a leggyümölcsözőbb kapcsolatokat, nemcsak a gazdaság,
hanem az egészségügy, a szegénység, a nők helyzete és a felsőoktatás terén is. 56 Érdemes még megemlìteni az
ország kevésbé intenzìv, de létező kapcsolatait a Távol Keleten (Kìna, Japán), valamint Dél-Amerikában, ahol a
legkiemelkedőbb kapcsolatot Argentìnával ápolja, többrétű egyezmények révén.
Tunisian-american Relations: A Two-hundred Year Old Freindship. Overview. http://www.tunisiaonline.com/government/tn-usrelations.html
49
Relations internationales de la Tunisie. http://fr.wikipedia.org/wiki/Relations_internationales_de_la_Tunisie
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7. Tunézia társadalmi mutatói
Tunézia sikerének egyik eszköze a népesség általános helyzetének javìtása. Az alapfokú oktatás mindenkihez
való eljuttatása terén jelentős erőfeszìtéseket tettek.
Olvasni tudók aránya

Olvasni nem tudó nő

Olvasni nem tudó férfi

Nők aránya felsőfokú
oktatásban

77%

31%

14,8%

56,5%

Az oktatásnak köszönhetően a nők fontos közéleti szakmákat választanak (a köztisztviselők 22% , a miniszterek
15% nő), amely egy arab-muszlim országban nagy eredménynek számìt.
Ezzel is összefügg a születési arány csökkenése, ami két évtized alatt a felére esett.
Népességnöve Termékenység Gyermek
kedési ráta
i ráta
halálozás
(1000-ből)

Szülési
4
alatti Szegénységi
halálozás
gyerekek
ráta
(100.000- ből) aránya

1990-es évek

1,2%

5,5%

37,3

68,9

11%

6,7%

2000 után

0,6%

4,0%

22,1

54,8

8%*

4,1%

*Ezek egy elöregedő társadalom jelenségei (papy-boom).
A születések számának csökkenését alapvetően a javuló egészségügyi ellátással és családtervezés
alkalmazásával magyarázzák. A 15 év feletti férfiak 47%-a nőtlen, a nők 38%-a hajadon. Így egy átlagos
háztartás létszáma is lecsökkent 4,5 főre. Minden tizedik ember eléri a hatvan évet, valamint 2003-ra a várható
életkor elérte a 73 évet. Szerencsére az AIDS-t sikerül ellenőrzés alatt tartani az országban és egyre több
energiát fordìtanak a megelőzésre, elsősorban a fiataloknál. Vezetékes vìzellátása a városban élők 98,6%-nak, a
vidéken élők 88%-nak van, ez átlagosan 60% Afrikában és 82% a világban.
A munkanélküliség (amely csak 1,2%-ot csökkent a tìz év alatt) még mindig jelentős probléma. Elsősorban
fiatal nőket és férfiakat érint, és nő a diplomás munkanélküliek száma: az 1999. évi 4,7%-ról 2005-re 7,1%-ra
emelkedett és azóta tovább nőtt. Az analfabéta munkanélküliek száma viszont csökkent: az 1994-es 24,4%-ról
2001-ben 9,5%-ra. Természetesen, a munkanélküli nők aránya az aktivitásukkal együtt emelkedett: az 1994-ben
mért 23,6%-ról 26,6%-ra 2000-ben. 57 A munkanélküliség a hivatalos becslések alapján 16% volt 2008-ban.
Ezen túl Tunézia a modern társadalom problémáival is küzd: szexuális nevelés, házasságon kìvüli szülések, stb.

8. Gazdasági jövőkép
2006. március 20-án, az ország függetlenségének 50. évfordulóján Ben Ali elnök bejelentette gazdasági
célkitűzéseit országa számára a 2006-2016-os évtizedre. 1. szeretné, ha Tunézia 2009-re a legmagasabb humán
fejlődési index-szel (HFI) rendelkező országok közé tartozna; 2. 2016-re meg szeretné duplázni az egy főre eső
jövedelmet, ami 8000 dinárt, azaz 6200 dollárt jelentene; 3. A munkanélküliségi rátát 14%-ról 10%-ra akarja
leszorìtani 2016-ra. Felmerül a kérdés, hogy ezek a célok mennyire reálisak. A válasz célfüggő. 58
A humán fejlődési index esetén a válasz egyértelmű igen. Az ENSZ kritériumai alapján egy ország HFI-ének
(angol:IDH) az 1-es skálán 0.8 felett kell lennie ahhoz, hogy a legmagasabbra helyezhető csoportba tartozzon.
Ennek mutatói az életszìnvonal, a születéskor várható élettartam és az oktatási szint. Tunéziában ezek a számok
1975 óta folyamatosan nőnek. 2005-ben a HFI érték 0.753 volt, ami azt jelenti, hogy 2009-re várhatóan 0.83
lesz.
Az egy főre eső jövedelem megduplázása már nehezebb, de nem elérhetetlen célnak tűnik. 1995 és 2006 között
egyszer már sikerült azt megduplázni körülbelül 2000 dinárról (1500 dollár) 4000 dinárra (3000 dollár). Ahhoz,
hogy elérje a kitűzött célt, 2011-re ennek 5600 dinárnak, majd 2016-ra 8000 dinárnak kell lennie. Ehhez viszont
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a több-éves átlagos növekedést 5%-ról 6,5-7%-ra kell emelni. (Nyitott kérdés, hogy a világgazdasági válság
mennyire mérsékli a növekedési ütemet).
A munkanélküliség 4 százalékos csökkenése előre láthatólag nem tűnik kivitelezhetőnek. Ugyan a 1999-es
16%-os arányt 2006-ra sikerült 14%-ra csökkenteni, de az Országos Statisztikai Hivatal szerint, ma a 4,32 millió
munkaképes lakosságból 488 000 munkanélküli van. Ahhoz, hogy 2016-ra elérjék a 10%-ot, évente 92 000 új
munkahelyet kellene teremteni az eddigi évi 75 000-hez képest. 59
Az IMF és a Világbank szerint ezeket a célokat csak évi 7-8% közötti növekedési aránnyal és évi 1,1%-os
népesség-növekedési aránnyal lehetne csak elérni. A magán beruházások évi 1%-os emelkedése 500 millió
dinárt jelentene a GDP számára és 10 000 potenciális munkahelyet (jelenleg a GDP 23%-át teszik ki a
beruházások, amelynek körülbelül fele – 13% – magán). A kormány támogatja a beruházásokat (alacsony adó,
export-támogatások stb.), de az IMF szerint jobb gazdasági környezetre lenne szükség: egy stabil jogi keret
segìtségével átláthatóbbá kell tenni a gazdaság világát, s meg kell teremteni az igazi verseny feltételeit. 60
Mindezt annak ellenére, hogy nemzetközi szervezetek 2006-os korrupciós felmérései alapján, Tunézia a
második legátláthatóbb ország az afrikai kontinensen. A világ egészét tekintve a 43. helyen van, 10-ből 4,90
ponttal, ami nem csak az afrikai átlagnál (2,86), hanem a világ átlagnál (4,11) is magasabb. A Világbank
kimutatása szerint Tunézia az „üzleti környezet” szempontjából az 58. helyre tehető, amely Észak-Afrikában és
a Közel-Keleten az elsők közé teszi, mivel 2004 óta lényeges előre lépések történtek a beruházások és
vállalkozások terén. A Davosi Világgazdasági Fórum megállapìtotta, hogy 2006-ban világszinten Tunézia a 40.
helyen volt versenyképesség tekintetében, megelőzve Olaszországot és Görögországot. 2007-ben viszont első
volt az afrikai kontinensen, megelőzve a Dél-afrikai Köztársaságot. 2005-ben az államháztartási hiány a GDP
3%-át tette ki, valamint az inflációs ráta is csak 2,5% volt. 61
2008 végén az a kérdés merült fel, hogy vajon a globális pénzügyi és gazdasági válság milyen hatással van és
lesz Tunéziára. Az IMF 2008-as jelentése szerint a világválság nem fejtett ki addig különösebb hatást, mivel az
ország makrogazdasági helyzete erős és nincs közvetlen kapcsolatban az amerikai piaccal. 62
Viszont vannak gazdasági szektorok (textil, gépgyártó- és elektromos ipar, turizmus), amelyek később
kiszolgáltatottá válhatnak. A feldolgozó ipar 2008. novemberéig növekedést mutatott (4,6%), de lassabb
mértékben, mint egy évvel korábban (8,6%). Ugyanez jellemezte a szolgáltató és turisztikai ipart is. A pénzügyi
szektor, zártsága miatt, alig van kitéve külső hatásoknak. A szénhidrogén szektor is növekedést mutat a
pénzügyi válság okozta áremelkedéseknek köszönhetően. Középtávon a szakemberek arra számìtanak, hogy a
jelenlegi 5,5%-os gazdasági növekedés 6%-ra fog emelkedni és a jelenlegi 5%-os infláció 2-3%-ra mérséklődik.
63
A kérdés inkább az, hogy az Európai Unió országainak gazdasági válsága milyen hatással lesz Tunéziára?

9. Konklúzió
A tunéziai fejlődési modell – anélkül, hogy idealizálnánk – iskolapélda lehetne több szempontból is. Számos
arab-iszlám országgal összehasonlìtva – gazdaságilag és nagyrészt társadalmilag is – sikeresnek mondható
modellről van szó. A Burgiba korszak alatt tapasztalt „döcögős” fejlődésnek (a sajátos szocialista irányváltásnak
és az abból következő válságos éveknek) mára szinte semmilyen negatìv lenyomata nincs. Az országot egy
alapvetően diverzifikált gazdaság jellemzi, amely napjaink pénzügyi és gazdasági világválságának is viszonylag
jól ellenáll (ìgy az ipari szektor nagy része: a kőolaj-, az elektromos, a textil- és az élelmiszeripar). Továbbra is
meghatározó ágazata a gazdaságnak a mezőgazdaság, a szolgáltatóipar és különösen a turizmus. Noha a
magánszektor és a tunéziai beruházások elsődleges hangsúlyt kapnak, az ország vezetése tisztában van azzal,
hogy szükség van a külföldi befektetésekre is. Ezek biztonsága és átláthatósága érdekében jelentős átalakuláson
ment keresztül a jogi rendszer. De nagyfokú modernizációra is szükség volt az infrastruktúra és technológia
terén, természetesen a külföldi fejlesztő szerepvállalást alkalmazva.
Ehhez kapcsolódik az a preventìv diplomácia, amelyet az ország kormánya hagyományosan a gazdasága
érdekében is folytat. Elsődleges kapcsolat fűzi Franciaországhoz és Olaszországhoz, valamint az Európai
Unióhoz. Európán kìvüli térségekben sok esetben játszik közvetìtő szerepet, mint ahogy azt a nyugat-szaharai
konfliktusban is tette, valamint teszi a közel-keleti konfliktusban is (lásd viszonyát Izraellel és Palesztinával).
59
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Az is nyilvánvaló, hogy leszámìtva egy-két kisebb határincidenst, a tunéziai diplomácia a tárgyalások hìve (ezt a
számtalan szerveződésben és szervezetben való részvétele is bizonyìtja) és még a ténylegesen fennálló ellentétek
és érdekellentétek sem vezetnek szakìtáshoz, még akkor sem, ha az adott ország belpolitikai helyzete sok
szempontból kihatással van Tunéziára. Ez azért is értékelendő, mert a tunéziai vezetés nyugatbarát beállìtódása,
amelyet a liberális iszlám gyakorlata is támogat, nem kis „gyanakvást” kelt szomszédjai, esetenként kifejezetten
Nyugat-ellenes kormányaiban vagy közvéleményében. A kapcsolatok ésszerű kezelése kiváló diplomáciai
érzékre és gyakorlatra utal, mivel, ha a tunéziai politika és külpolitika nem lenne kitüntetetten nyugatbarát,
valószìnűsìthető, hogy jobb lenne a kapcsolata szomszédjaival.
Tunézia – az arab és muszlim világ részeként – továbbra is egyedülálló nőpolitikát folytat. A Burgiba első
intézkedései között megalkotott SzST-t folyamatosan fejlesztik, aktualizálják. A nők társadalmi megbecsülése
és tisztelete páratlan az arab-muszlim világban, amit a magas szakmai-vezetői pozìciót betöltő számuk és
arányuk is mutat. Ez nagyrészt a vallási liberalizmusnak és egyéb társadalmi tényezőknek köszönhető, mint
például a kötelező oktatásnak, amely lehetővé, sőt mintegy kötelezővé teszi számukra, hogy kibontakozzanak.
Másrészt a középosztály megerősödésével és felemelkedésével arra teremtettek esélyt, hogy a női szerep ne
korlátozódjon a háztartásbeli szerepére. Figyelemre méltó azonban, hogy akár milyen liberális is egy muszlim
ország a nőkkel szemben, a rigorózus erkölcsi követelmények továbbra is fennállnak a társadalom mindennapi
életében. Ezt a női egyesületek száma és a jogi esetek is bizonyìtják, hiszen bizonyos helyeken visszatérnek az
iszlám törvénykezéshez, a sariahoz, és érvénytelenìtenik a nőket támogató szabályokat vagy törvényeket.
A nők ügyéhez szorosan kapcsolódik a liberális iszlám gyakorlata. Az ország demokrácia deficitjét tekintve
szinte biztos, hogy ez a legkritikusabb kérdés. Felidézem Burgiba elnök igen radikális vallás-ellenes
megnyilvánulásait. Indokai arra, hogy az iszlám visszaveti a gazdaságot, számomra nem teljesen
megalapozottak, holott vannak részletek, mint például a gazdasági hatékonyság kérdése Ramadan hónapja alatt,
amely valamilyen szinten alátámasztott. Úgy gondolom, Burgiba radikális módszereivel lehet, hogy többet tett a
radikális iszlamizmus kialakulásáért, mintha csak egyszerűen egy kevésbé konzervatìv vallást támogatott volna,
viszont nem biztos, hogy volt más megoldása. Burgiba valláshoz való viszonyában szerepet játszhatott nyugati
szocializációja. De szerepet játszhatott az is, hogy mint rendkìvüli intelligenciával rendelkező vezető felismerte,
hogy az ország gazdaságilag a Nyugatra van utalva, és egyértelmű, hogy az erősebb fél elvárásainak kell
megfelelni (még vallási szempontból is). Azt is látni kell, hogy a nőkről szóló törvények sem biztos, hogy
létrejöttek volna (sőt, ilyen formában biztos, hogy nem), ha Burgiba nem ìgy viszonyul a valláshoz.
Ben Ali módszerét célszerűen pragmatikusnak ìtélhetjük. Az elfogadhatóság határáig reiszlamizálta az országot,
s ebben személyes példát is mutatott. 1987-től kezdődően a mérsékelt reiszlamizáció eleinte pozitìv irányba
mozdìtotta el a politikai életet, viszont az iszlamista pártok a mai napig illegálisak. Emiatt folyamatos kritika éri
az országot, nyugati civil szervezetek részéről is, mondván, hogy Tunéziában demokrácia deficit van. Felmerül
a kérdés, hogy tényleg jogosan tölti-e be, immár több mint húsz éve, Ben Ali az elnöki posztot, akit 2009.
novemberben ismét elnökké választottak. Úgy gondolom, hogy az elnök jogosan nyomja el a fundamentalista és
iszlamista tendenciákat az országban (ìgy talán már jobban érthetők Burgiba radikális módszerei), mert ha nem
tenné, valószìnű, hogy nem csak a nők jogai csorbulnának. Tunézia még nem elég fejlett ahhoz, hogy represszió
nélkül kivesse magából a társadalom a radikalizmust. Vannak tényezők, mint például az oktatás, amely a
vezetés helyes meglátása szerint, nem csak fejleszti az országot és az emberek életszìnvonalát, hanem csökkenti
a fundamentalista és radikális tendenciákat. Az emberek életszìnvonala, viszont egyéb tényezőktől is függ,
közülük a legfontosabb a munkanélküliség kérdése, amely továbbra is az ország egyik legnagyobb kihìvása.
Mivel a szegénység melegágya a fundamentalizmusnak (az IIM sem hiába talált mindig támogatásra a szegény
rétegek között), az ország nem engedheti meg magának a teljes mértékű demokráciát: túl magas a rizikó faktor.
Egy másik fontos tényező a terrorizmus és az al-Kaida megjelenése az észak-afrikai térségben. 2001.
szeptembere óta nagyon is életközeli probléma a Nyugat számára a terrorizmus, és az elmúlt pár évben Tunézia
számára is az. Európa számára hatalmas veszélyt jelentene, ha egy terrorszervezet eluralkodna egy olyan
országban, amellyel szabadkereskedelmi egyezménye van érvényben. Nagyon sok tunéziai és más Maghrebországból származó ember él Dél-Európában, elsősorban Franciaországban. Ha adott esetben, nagyobb szabású
„beszivárgás” történne, már nem csak Londonban vagy Madridban történnének robbantások. Itt emlìteném meg
viszont az emberjogi szervezetek valószìnűleg jogos kritikáit a tunéziai börtönökben folyó kìnzásokkal,
embertelen bánásmóddal, a szólásszabadság hiányával, a sajtó cenzúrájával kapcsolatban. Ezek a kritikák
helytállóak, de megértve a tunéziai kormány álláspontját, úgy gondolom, hogy a cenzúra bizonyos mértékig –
ameddig radikális iszlamista és dzsihadista információkat tart vissza – jogos, és valamilyen szinten, a konkrét
körülmények ismeretében még a represszìv fellépés is elfogadható, viszont magam sem tartom megoldásnak. Ez
egy olyan probléma, amelyet még a gazdaság hosszú távú fejlődése érdekében is szükséges megoldani.
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Tunézia modernizációs sikerét taglalva, kiemelném még az ország eddigi két vezetőjét. Burgibát, minden hibája
ellenére nagyon szereti és tiszteli a tunéziai nép, még a 2000-ben bekövetkezett halála után is. Tény, hogy egy
bizonyos fokú kultusz épült ki személye körül, de ez is kellett ahhoz, hogy elfogadtassa a néppel, hogy ő, mint a
köztársaság elnöke hozzon döntéseket a legfőbb vallási kérdésekben is. Másrészt kultusza nem volt irritáló,
hiszen az iszlámistákat leszámìtva, nem kérdőjelezték meg hatalmát, nem próbálták megdönteni. Burgibának a
tunéziai történelemben játszott kiemelkedő szerepe megkérdőjelezhetetlen. Úgy tűnik, aki a helyébe lépett,
méltán került oda.
Ben Ali az ország érdekében a legjobb pillanatban ismerte fel a váltás szükségességét, és azt a lehető
leghumánusabban végre is hajtotta. Az elmúlt két évtizedben bizonyìtotta, hogy alkalmas a legfőbb funkció
betöltésére. Igaz, elvileg bìrálható a számtalan alkotmánymódosìtásért, amelyek újabb és újabb elnöki
mandátumot tettek számára lehetővé, de konkrét elemzések nem készültek arról, hogy ez miért történt vagy
történhetett ìgy. Tunézia nagyon sokat fejlődött az uralma alatt, a fejlesztések egy nyitott, hosszú távú
gondolkodásmódról árulkodnak, amelyre nagyon jó példa az „Unió a Földközi-tenger Térségéért” párizsi ülésén
meghozott környezetvédelmi projektek támogatása. Bizonyos, hogy Ben Ali nem fogja átadni a posztját
senkinek, ameddig ő vagy pártja nem talál (vagy nem nevel ki) alkalmas embert rá.
Véleményem szerint, a fentebb emlìtett tényezők összessége adja Tunézia sikerét. Mivel kiegészìtik egymást, e
tényezők önmagukban nem állnák meg a helyüket, ezért úgy tűnik, mintha Tunézia fejlődése egy nagyon
gondos, hosszú távra kidolgozott terv szerint haladna. Ennek ellenére felmerülnek kérdések az ország jövőjével
kapcsolatban: vajon meddig képes az ország fenntartani ezt az iramú fejlődést? Meddig tudja a politika és a
társadalom kordában tartani az iszlámistákat és a dzsihadistákat, és mennyire lesz képes ténylegesen, úgymond,
„megvédeni” Európát? stb. Ezeken a kérdéseken töprengve, talán a kritikusok is elgondolkodhatnak kritikáikon,
mint ahogy – nem először és nem utoljára – e tanulmány ìrója is.
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7. fejezet - Janus-arcú nemzetközi
segélyezés
Suha György
„Reggel élelmiszert osztunk, délben bombázunk, este iskolát épìtünk” – jelentette ki Jürgen Wagner, német
politológus, az IMI Informationsstelle Militarisierung igazgatója egy szegénységcsökkentéssel, nemzetközi
fejlesztéssel kapcsolatos németországi tanácskozáson 1 . Az afganisztáni szövegösszefüggésben elhangzott
mondat szándékoltan provokatìv üzenete ismételten felélénkìtette azokat a vitákat, amelyek a fejlesztési
együttműködés részben, vagy egészben elfedett céljaira, gazdasági pozìciószerzésre, militarizálódására
vonatkoznak. A segélypolitikával foglalkozó szakemberek számára – közülük számosan a legnagyobb donor
országok magas rangú köztisztviselői – már a probléma ilyetén felvetése is tabunak tűnhetett volna néhány évvel
ezelőtt. Napjaink globális gazdasági válsággal együtt élő közéletében azonban közérdeklődésre tart számot
minden, az adófizetők pénzének felhasználását érintő pénzkiáramlás ideológiai, stratégiai okainak szakértői
elemzése. Következésképpen meg kell vizsgálni, hogy a Millenniumi Fejlesztési Célok (MDG) teljesìtése, a
szegénységcsökkentés érdekében tett állami és intézményi erőfeszìtések mennyiben állnak gazdaság-, biztonságvagy védelempolitikai célok szolgálatában. A sokáig érinthetetlennek tartott kérdéskörben az igazi áttörést F.
Furuoka és I. Kato japán kutatók 2 tették meg, mégpedig azzal, hogy elnevezték a folyamatot, ún. „HonneTatemae”-jelenségnek. Közismert, hogy a kommunikációs folyamatok során a tárgyalófelek valódi érzéseinek
és szándékainak elfedése sok kultúrában elfogadható és széles körben elterjedt szokás. Japán kultúrkörben a
formális közlés és a mögöttes tartalom közötti különbség óriási szakadékot jelez. A kifejezés politikai
bevezetése (a „tatemae” jelentése látszat, felszìn, megjelenés; a „honne” jelentése valódi szándék), és az ázsiai
nagyhatalom segélypolitikájára történő közvetlen alkalmazása egyértelművé tette, hogy a hangzatos
humanitárius megnyilatkozások valójában a saját nemzetgazdaság fellendìtésére vonatkozó eszközök
alkalmazását fedik el. Tovább egyszerűsìtve: a japán segélypolitika sokáig nem volt más, mint jól felépìtett
kommunikációs kampány a külpiaci pozìciók megszerzése érdekében. A cikk szerzői szerint Japán a Gazdasági
Együttműködés és Fejlesztés Szervezete, az OECD által definiált ODA-alapok 3 jelentős részét legnagyobb
kereskedelmi partnereinek ìtéli oda, más, rászoruló országok érdekei ez esetben nem kerülnek előtérbe. A fő
kereskedelmi partnerek, Kìna, Indonézia, India, Vietnám és a Fülöp-szigetek mellett az ODA-listán található
még Azerbajdzsán, amely ugyan nem tartozik Japán fontos kereskedelmi partnereinek körébe, de igen gazdag
olaj- és ásványkinccsel rendelkezik. A kontinensen tapasztalható szegénység ellenére nem találunk az ODAalapok legfőbb kedvezményezettjei között afrikai országot. A kilencvenes évek eleje óta létezik ugyanakkor a
TICAD (Tokyo International Conference on African Development) nevű szervezet, melynek stratégiai célja,
hogy újra fókuszba kerüljön az afrikai fejlesztési célú segélyezés 4 . A TICAD elsődlegesen az Ázsia és Afrika
közötti kooperációt kìvánja elősegìteni a gazdaság növekedése, a biztonsági aspektusok hangsúlyozása, a
békefenntartás feltételeinek megteremtése és a környezetvédelmi problémák megoldása érdekében. A TICAD
IV. ülése elfogadta az ún. Yokohama-i Nyilatkozatot (Yokohama Declaration: Towards a Vibrant Africa),
melyben formálisan is megerősìtették a prioritásokat, Afrika láthatólag jobb helyzetbe került. A japán modell
ugyanakkor figyelemreméltó módszereket vezetett be a kontinensre irányuló együttműködésében. A
vészhelyzeti élelmiszersegélyek afrikai országok számára történő biztosìtása mellett szinte semmi más
ellentételezés, vagy várható haszon nélküli intézkedés bevezetésére nem került sor. Japán egyelőre beruházásorientált, majdani profitcentrumként működő, esetleg PPP (public-private partnership) projektek formájában
támogatja szubszaharai partnereit és országszintű stratégiák keretében sem titkolja, hogy versenytársként tekint
a kontinensen működő európai és kìnai cégekre. Az államilag támogatott Japán Külkereskedelmi Tanács (JFTC,
Japan Foreign Trade Council) javaslata szerint 5 az országnak „összjapán” erőfeszìtéseket kell tennie annak
érdekében, hogy a jól kommunikálható, hosszú távú célok (a rizstermelés megduplázása tìz éven belül, ezer
iskola épìtése, százezer helyi lakos egészségügyi szakképzése) mellett gazdasági érdekeit is hatékonyan
érvényesìtse. Palanovics 6 szerint az ezredforduló utáni időszakban Afrika egyre markánsabban vált a japán
támogatási politika célterületévé. Ennek hátterében a segìtségnyújtás mellett az afrikai olaj iránti érdeklődés, és
Militarisierung der Entwicklungszusammenarbeit, http://www.imi-online.de/2009.php3?id=1988, 2009. július
Fumitaka Furuoka - Iwao Kato: The ‚Honne-Tatemae’ Dimension in Japan’s Foreign Aid Policy Overseas Development Aid Allocations in
Southeast Asia, http://www.japanesestudies.org.uk/articles/2008/FuruokaKato.html
3
Official Development Assistance, azaz Hivatalos Fejlesztési Támogatás
4
Matsuo
Watanabe:
Japan’s
Foreign
Aid
Policy
in
Transition:
An
Interpretation
of
TICAD
IV,
http://www.grips.ac.jp/forum/pdf08/jaa_0803_fokus_watanabe.pdf
5
Uo.
6
Palanovics Norbert: Új áramlatok Japán hivatalos fejlesztési támogatásainak (ODA) rendszerében, Kül-világ: A nemzetközi kapcsolatok
fóruma, 2006/02.
1
2
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egyúttal japán támogatói körének bővìtése is szerepet kaphatott. Nem kétséges, hogy az ENSZ Biztonsági
Tanácsa állandó tagságának megszerzése és a félszáz afrikai szavazat lobbiereje között létezik összefüggés, azaz
a segélyek és a fejlesztések ügye a császárság eminens érdeke. Az előzőekben hivatkozott cikk szerint „a japán
külügyminiszter egy 2006. januári beszédében kijelentette, hogy a támogatások elosztásában a jövőben sokkal
jobban figyelembe kell venni japán nemzeti érdekeit, az ODA-t felhasználva pedig olyan nemzetközi
környezetet kell létrehozni, amely megfelel Japán törekvéseinek. A külügyminiszter ezzel explicite kifejezésre
juttatta, hogy a támogatásoknak és a segélyeknek politikai célokat is szolgálniuk kell.”

1. EU-s dilemma: India vs. Afrika?
Nincs ez másképpen szűkebb geopolitikai környezetünkben, az EU-tagállam Német Szövetségi Köztársaságban
sem. Egy ottani tanulmány szerint 7 az átláthatóság és a megbìzható értékelési eljárások hiánya miatt senki sem
lehet abban biztos, hogy a segélyek tényleg eljutnak azokhoz, akik szükséget szenvednek. Ráadásul érdemes
volna átgondolni a segélyezési prioritásokat is, a szerző felveti, hogy Afrika vélhetően kevesebbet kap a német
forrásokból, mint amennyit szükségletei indokolnak.
Az EU és az afrikai országok vezetőinek találkozója (2007)

Forrás: Europa.eu
Az ellenzéki politikusok 2007 végén arra szólìtották fel a szövetségi kormányt, hogy állìtsa le a 68 millió eurós
kìnai segélycsomagot, mivel az ország ugrásszerűen fejlődik, és hatalmas exportteljesìtménnyel büszkélkedhet.
Ezzel szinte egyidőben Angela Merkel kancellár kérdőjelezte meg Németország Indiának küldött 300 millió
eurós segélyét. Az ellenzéki álláspont szerint a német kormány stratégiai hibát vét, ha Indiát bármilyen módon
finanszìrozza, hiszen az ország egyike a legerősebb és leghitelképesebb nemzetgazdaságoknak, továbbá
megfelelő készpénz-készlettel rendelkezik. Annak ellenére, hogy a világon Indiában él a legtöbb szegény ember,
ha Indiába áramlanak a további segélyek, ez nem jelent egyenlő elbánást az afrikai nemzetekkel szemben. A
vitában hangoztatott egyik legfőbb érv az volt, hogy India maga is elkezdett közvetlen segélyeket küldeni Afrika
egyes országaiba. Az országgal történő fejlesztési együttműködés morális dilemmát is jelent a fejlett donor
országok számára, mivel India – az afrikai kormányok szimbolikus erejű, de határozott egyetértésével
ellentétben – nem ìrt alá nukleáris non-proliferációs egyezményeket és nem tett ìgéretet arra, hogy nukleáris
mechanizmusait, valamint kìsérleti helyszìneit szigorúbban ellenőrzi. Nem tekinthető helyes állapotnak, hogy

7

Germany Needs to Get Aid Priorities Right http://www.dw-world.de/dw/article/0,,3727632,00.html, 2008. október
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India a nukleáris felkészülésre és űrprogramra fordìtja bevételeit, miközben a Nyugatra hagyja, hogy
megbirkózzon az országban tapasztalható kétségtelen szegénységgel. Megfontolandó a kapcsolatok alapjának a
technikai együttműködésre történő áthelyezése. Az erőteljes belpolitikai nyomás eredményeként Németország
hatvanra csökkentette a pénzügyileg támogatott országok körét és beszüntette Kìna segélyezését.

2. Fejlesztés védelmi érdekek árnyékában
Az Európai Unió Afrika-politikáját hagyományosan jelentős módon irányìtani képes Franciaország fejlesztési
prioritásai közvetlen összefüggést mutatnak a francia katonapolitika és védelmi stratégia prioritásaival. Amìg
ázsiai relációit tekintve Párizs sohasem rejtette véka alá katonai érdekeinek előtérbe helyezését 8 , addig a fekete
kontinensen ennek jelei csak burkolt formában tapasztalhatók. Franciaország évtizedekig úgy tekintett Afrikára,
mint kizárólagos befolyása alatt álló területre, és a mai napig katonai erőket állomásoztat a földrészen,
Szenegáltól Afrika szarváig bezárólag. A stratégiai prioritások területén bekövetkezett változások és a ruandai
népirtás megakadályozásában vallott kudarca óta azonban Franciaország katonai szerepe jelentős változáson
ment keresztül, a francia csapatok számos afrikai küldetését multinacionális, békefenntartó műveletek váltották
fel. A multilaterális irányba történt elmozdulás ellenére Franciaország még mindig nem szakìtott teljesen a
tradicionális, bilaterális kapcsolati struktúrákkal. Glaser és Smith nemrégiben publikált könyvében 9 többször
található utalás arra nézve, hogy a párizsi kormánynak hivatalosan is felül kellene vizsgálnia és újra kellene
tárgyalnia a néhány kiválasztott afrikai országgal aláìrt titkos védelmi szerződését, mivel sokan úgy gondolják,
hogy a titkolózás mögött az áll, hogy bármikor beavatkozhasson, ha érdekei úgy kìvánják. Nem vitatható, hogy
a meghatározó katonai potenciál Dzsibutiban, Szenegálban és Gabonban a földrészen régóta jelen lévő francia
üzleti vállalkozások, közel negyedmillió, külföldön élő francia állampolgár védelmét is szolgálja. Franciaország
exportjának 5%-a a kontinensre irányul, afrikai behozatalának legjelentősebb tételét a kőolaj és az ásványi
anyagok teszik ki. A világon hozzávetőlegesen 12 ezer francia békefenntartó teljesìt szolgálatot, a teljes
kontingens fele Afrikában lát el katonai és tanácsadói feladatokat 10 . A három kiemelt katonai bázis mellett
Réunion szigetén, Csádban, Elefántcsontparton és a Közép-afrikai Köztársaságban is jelen van francia védelmi
erő. Különösen fontos a dzsibuti jelenlét, hiszen ezen a bázison keresztül Franciaország közvetlen katonai
befolyással bìr a közel-keleten zajló politikai folyamatokra. Nem tekinthető véletlennek, hogy az új francia
stratégia 11 szerint a 14 kedvezményezett szubszaharai ország Franciaország teljes fejlesztési segélyeinek 60%-át
kapja öt szektorra kiterjedően. Az egészségügy, az oktatás, a klìmaváltozásból adódó feladatok kezelése, a
mezőgazdaság mellett a gazdaság általános fejlesztése szerepel Párizs prioritási listáján. Magától értetődő, hogy
a katonai bázisoknak otthont adó országok mindegyike kedvezményezett státuszt élvez a fejlesztési segélyek
tekintetében. Az erőfeszìtések ellenére kijelenthető, hogy Franciaország a fegyveres erők strukturális átalakìtása
(sorozás eltörlése, a francia hadsereg létszámának drasztikus csökkentése, bázisbezárások) miatt már nem képes
fenntartani az 1960-as és ’70-es években megszerzett regionális dominanciáját 12 . Griffin szerint 13 ezt a
pozìciógyengülést csak erősìtették a ’90-es évek elhibázott külpolitikai lépései. Franciaország új stratégiája a
terrorizmus előtörésére adott válaszként többek között az, hogy minél kisebb és ütőképesebb erőt kell bevetni,
valamint a modern katonai technológiára, a hìrszerzésre és csapatok konfliktusterületeken történő megelőző
állomásoztatására kell helyezni a hangsúlyt. Ebben a stratégiában a nemzetközi fejlesztés a diplomácia
eszköztáraként, a partnerországokkal kialakìtott politikai kapcsolatok kompenzációs elemeként értelmezhető. A
segélyek folyósìtásának politikai okokból történő felfüggesztésére vagy a támogatások végleges megvonására
ugyanakkor számos példa található. A tekintélyes londoni napilap, a The Guardian hìre szerint 14 idén tavasszal
Nagy-Britannia csendesen leállt a Kolumbiának juttatott katonai segélyek küldésével a dél-amerikai országban
tetten érhető emberi jogok durva megsértésének vádjai miatt. Az együttműködés több mint egy évtizedes múltra
tekintett vissza és az évi 190 ezer angol fontos támogatásból emberi jogi képzéseket, aknamentesìtéseket is
finanszìrozhatott a bogotai kormány. Afrika vonatkozásában ritkábban kerül sor a „segélyfegyver” bevetésére.

Egy kis helyi lap hìre tudósìtott csupán arról, hogy idén nyáron a kambodzsai francia nagykövet és az indokìnai királyság hadseregének
főparancsnok-helyettese Phnom Penh mellett felavatta a francia anyagi támogatásból épült katonai iskolát, amelynek összértéke alig érte el a
kettőszázezer dollárt. A katonai taktikai központot, lőteret és francia-nyelv oktató központot magában foglaló komplexumot a francia állami
költségvetés terhére vehette birtokba a kambodzsai hadsereg.
9
Antoine Glaser-Stephen Smith: Comment la France a perdu l’Afrique? Calmann-Lévy, Paris 2005
10
The
French
Military
in
Africa,
http://www.cfr.org/publication/12578
és
http://www.democraticunderground.com/discuss/duboard.php?az=view_all&address=132x3103845
11
Africa: French aid strategy “better late than never”, http://www.irinnews.org/report.aspx?ReportId=84870, 2009. június 16.
12
Miközben Franciaország csökkentette haderejét Afrikában, az USA jelentősen növelte azt. Dzsibuti-i bázisának létrehozása mellett tìz déli
és nyugati országgal kötött olyan szerződést, melynek értelmében logisztikai támogatást kap tőlük.
13
Christopher Griffin: French Military Interventions in Africa: French Grand Strategy and Defense Policy since Decolonization,
http://research.allacademic.com/meta/p_mla_apa_research_citation/1/7/8/6/2/p178629_index.html
14
UK ends bilateral military aid to Colombia, The Guardian 2009. április 29. http://www.guardian.co.uk/world/2009/apr/29/colombia-ukmilitary-aid
8
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Közel egy évvel korábban, szintén az Egyesült Királyságban egy jogvédő csoport 15 arra szólìtotta fel NagyBritanniát és az Egyesült Államokat, hogy függesszék fel a Kenyával fennálló katonai együttműködést. A civil
szervezet álláspontja szerint a brit alattvalók adófontjai azokhoz a kenyai csapatokhoz kerültek, melyeket most
kìnzással és gyilkossággal vádolnak. Az USA és Nagy-Britannia azért szállìtanak milliós értékben katonai
segélyeket Kenyának, mert az ország a régióban működő szélsőséges iszlám csoportok feletti ellenőrzés
központjának számìt. A londoni kormány egyébként sem szűkmarkú a segélyekkel: a BBC rövidhìre 16 szerint
évente egy milliárd fontot juttatnak a konfliktusokból kilábaló országoknak, nem titkoltan munkahelyteremtési
és biztonsági kiadásokra. Összevetésként: az Európai Bizottság 2009-es éves jelentése17 szerint az EU összesen
valamivel több mint 7 milliárd euró 18 összeget költött fejlesztésre és külső segélyezésre.

3. Nincs fejlődés biztonság nélkül?
Régi és napjainkban ismét sokat hangoztatott közhely, hogy a fejlett világ moralizáló, olykor politikai
demagógiától sem mentes, ideologikus fejlesztési céljai mögött csupán a „biztonság megvásárlásának” hipokrita
szándéka húzódik. Tudományos fórumok, politikusok és szakemberek kutatják és próbálják azonosìtani a
„mögöttes” szándékokat, még akkor is, ha ilyenek nincsenek. A hidegháború évei alatt a fejlesztési politika és a
biztonságpolitika korrelációja evidenciának volt tekinthető, nem váltott ki különösebb hatást az sem, ha a
fegyverszállìtásokat is fejlesztési segélyként számolták el.
Tanzániai vélemények a TICAD negyedik ülése kapcsán

Forrás: ENSZ
Az 1960-as években megfogalmazott rendszerkritikát követően egy évtizednek kellett eltelnie ahhoz, hogy a
szegénység elleni közvetlen küzdelemre hivatkozva ne lehessen a továbbiakban katonai célú támogatást ODAkeretben érvényesìteni. Egyre több jel mutat arra, hogy ez a különbségtétel az elmúlt években kezd megint
összemosódni. Kétségtelen, hogy számos, harmadik világhoz tartozó fejlesztési célország erőszakos, belső
konfliktusai az adott állam összeomlásához vezethetnek. Ez a nem kìvánt – de a szubszaharai Afrika tucatnyi
országában megtapasztalt – állapot megakadályozza, végső fokon lehetetlenné teszi az adott állam világpiacra
történő integrálódását, amely a fenntartható fejlődés és a szegénységcsökkentés hatékony eszköze lehetne.
Mivel a bukott államok katonai stabilizációja a fejlesztés technikai előfeltétele, ezért ez nem csak a
biztonságpolitikának, hanem a fejlesztési politikának is prioritást érdemlő területévé vált, következésképpen
megnyìlhat az út a katonai bevetések „fejlesztéspolitikai” projektekre történő átnevezésére.
Ez a modell azon a feltételezésen alapul, hogy a konfliktusok kizárólag belső tényezők, belpolitikai események
miatt pattannak ki ezekben az országokban (etnikai konfliktusok, hadurak kapzsisága, stb.) ezért a fejlett világ
intervenciójára van szükség. A hasonló elemzésekből rendre kimarad a Nyugat fegyverexportja miatti felelősség
kérdése, vagy akár a sokat kritizált neoliberális világgazdasági rendszer problémageneráló hatása. Jelen ìrás
kìsérletet sem tesz arra, hogy felelősöket identifikáljon, ugyanakkor számos szakirodalmi hivatkozás alapján
egyértelmű, hogy a globális szegénység a terebélyesedő háborús konfliktusok egyik legerősebb mozgatórugója.
A világgazdasági rendszer megváltoztatására vonatkozó szándék hiányában a konfliktuskezelés a militáns
metodika irányába tolódik el. Mivel azonban a stabilizációs beavatkozások a neoliberális reformokat, mint
előfeltételt erőszakolják ki, a szegénység, az ebből fakadó konfliktusok és a nyugati katonai beavatkozások a
fennálló hierarchia és kizsákmányolási viszonyok állandósulását vonják maguk után.
Aktuális példa a lakosság felfegyverzése, az erőszakos konfliktusok és a nyugati katonai beavatkozás közötti
összefüggésre az Afrika szarvában, a szomáliai térségben zajló kalózok elleni küzdelem. Az országgal
kapcsolatban lassan feledésbe merül, hogy a ’80-as években az akkori Szomália hitelválságba került és az IMF
strukturális átalakìtási programjainak köszönhetően (vagy éppen annak ellenére) teljes államcsőd következett
be. Az állami alkalmazottak nem kaptak fizetést, többek között a szomáli felségvizek is parti őrség nélkül
maradtak. A kialakult helyzetben európai halászflották szinte üresre halászták ezt a területet, elvonva ezzel a
UK
should
suspend
military
aid
to
Kenya
over
torture
allegations,
2008.
július
28.
http://www.democraticunderground.com/discuss/duboard.php?az=view_all&address=102x3413552
16
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8135413.stm
17
Annual Report 2009 on the European Community’s Development and External Assistance Policies and their Implementation in 2008,
http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/documents/annualreports/europeaid_annual_report_2009_en.pdf
18
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, azaz a gazdasági együttműködésért és fejlesztésért felelős
szövetségi szaktárca
15
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helyiek megélhetését. Napjainkra ez a két csoport (egykori állami alkalmazottak és felfegyverzett halászok)
teszi ki a kalóztársadalom nagy részét. A helyzet gyökereinek feltárása és kezelése helyett a restrikció, NATOerők és különféle nemzetek hadihajói jelentek meg a térségben. A fenti eset tanulmányozása alapján ki lehet
jelenteni, hogy a katonai jelenlét inkább szükséges előfeltétele annak, hogy a létező szegénységi állapotokat
fenntartsák, és nem annak felszámolását célozza. Hosszabb távon vélhetően nem szolgálja a nemzetközi
közösség érdekeit, hogy számos EU és OECD fórumon kijelentették: a „stabilizáló export” a fejlesztési politika
legfontosabb eleme. Ez az alapja annak, hogy a stabilizációt elősegìtő intézkedéseket szegénység elleni harcként
definiálják, ìgy az előbbiek finanszìrozása legitimmé válik.
Afrikán túlnyúló, idei példa mutatja, hogy ez a modell a donorok érdekeinek szolgálatában hatékonyan
működik. Így kerülhetett sor német BMZ 19 -finanszìrozású „biztonságpolitikai tanácsadási” keretből
Örményországban és Azerbajdzsánban – az „új állami biztonsági fogalom” bevezetésére hivatkozással – katonai
termékek egymillió eurós összegű exportjára. A NATO partnerség megfelelő keretrendszernek bizonyult.
Németországban erős kritikát kapott az is, hogy az afganisztáni rendőrök kiképzésének költségei szintén a német
fejlesztési keretet terhelték. Magyarország számára Afganisztán szintén kiemelt fejlesztési célország 20 , ahol
2007-ben az egyik Tartományi Újjáépìtési Csoport (Provincial Reconstruction Team – PRT) tevékenységéhez
kapcsolódóan, nem katonai fejlesztések végrehajtására ugyanebben az évben közel két millió eurót fordìtott a
budapesti kormány. Ugyancsak 2007-ben 21 az ország békéjének és stabilitásának biztosìtásához a magyar
Honvédelmi Minisztérium összesen 218 millió forint (valamivel kevesebb, mint egy millió euro) értékben
valósìtott meg projekteket a polgári-katonai együttműködés (CIMIC) kereteiben.

4. Civilek a pályán
A katonai (vagy kettős felhasználású) termékek fejlesztési pénzekből történő finanszìrozása csak a jéghegy
csúcsa. A fejlesztési segélyeket és a polgári szereplőket az utóbbi években egyre inkább bevonták a CIMIC
struktúráiba és ez kétségtelenül erősìti a kizsákmányolási viszonyok megszilárdulását, elkezdődött a fejlesztési
pénzekből a közvetlen katonai beavatkozások finanszìrozása. 2004 óta létezik az EU Afrikai Békeegysége
(African Peace Facility), mely az Afrikai Unió (AU) katonai bevetéseinek nagy részét finanszìrozza. 2007
végéig ez 320 millió EUR-t tett ki csak a szudáni bevetés tekintetében. A 2008–2010 közötti időszakra szintén
300 millió EUR szerepel a költségvetésben. A jelenlegi szabályozás szerint ezek az összegek egyelőre nem
számìthatók az ODA-keretbe, de számos jel mutat arra, hogy az EU Bizottság ezt a helyzetet meg kìvánja
változtatni. Amennyiben ez az érdekérvényesìtési tendencia erősödik, úgy a meghatározó donorok számviteli
szempontból könnyedén érvényesìthetnek 10-30% közötti ODA-növekményt anélkül, hogy egy centtel is többet
adnának. A folyamat pedig megindult, Ausztria már kérvényezte, hogy az EUFOR csádi missziójának osztrák
részesedését az ODA keretében számolhassa el. A béketeremtés érdekében tett segélyezési erőfeszìtések
ugyanakkor fontosak, de az iraki és az afgán példa nyomán kijelenthető, hogy a tartós szociális-gazdasági
stabilizáció érdekében tett lépésekhez civil kapacitásokra is szükség van. A bevezetőben már idézett Wagner
szerint félő, hogy a civil–katonai együttműködés égisze alatt a nyugati megszállás rendszerének ténylegessé
tétele zajlik. E kérdésben nincs egyetértés az amerikai kontinensen sem. A USAID afrikai támogatási gyakorlata
célzottan biztosìt forrást olyan célokra, mint például azon közösségek megjutalmazása, melyek saját erőből
üldözték ki maguk közül a felkelőket, vagy akár helyi védelmi készültség megteremtésére, illetve készenléti
képességek erősìtésére – az elismert kormányzattal szemben álló fegyveresekkel szemben. Ez a segélyezési
attitűd kifejezetten a konfliktusban álló felek egyikének preferenciáját jelenti, következésképpen a segélyező
áttételesen részt vállal a fegyveres konfliktusban és annak következményeiben. A rászorulóknak szánt fejlesztési
pénzek célszerű felhasználását a nem-kormányzati szervek folyamatosan ellenőrzik, és általában elutasìtják az
állami haderővel történő együttműködést, a CIMIC konstrukciójú fejlesztést. Kialakult továbbá az a látszat,
hogy az újjáépìtési és a katonai egységek egymástól elválaszthatatlan egységben dolgoznak. Emiatt az
afganisztáni felkelők szemében a polgári szereplők is a megszállókkal kollaborálnak, azaz célpontokká váltak.
Számos segélyszervezet, köztük az Orvosok Határok Nélkül és a Világéhség Segély is kivonult Afganisztánból
azzal az indokkal, hogy a CIMIC működési kerete ellehetetlenìti a hiteles és eredményes szakmai
tevékenységet. Több civil szervezet is arra figyelmeztet 22 , hogy napjainkban a segélyek földrajzi elosztását nem
elsősorban a szükségszerűség diktálja, hanem a katonai célok. Az afgán helyzetben azt figyelték meg, hogy a
donor nemzetek vagy a saját PRT-jükön keresztül utalják a segélyeket, vagy pedig olyan vidékekre küldik a
A Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Kormánybizottság 1/2009 sz. Határozata, forrás: Külügyminisztérium
Beszámoló a 2007. évi hivatalos nemzetközi fejlesztési tevékenységről a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Kormánybizottság
számára, forrás: Külügyminisztérium
21
BAAG and ENNA policy briefing, http://www.careinternational.org.uk/11989/conflict-and-peace/aid-and-civilmilitary-relations-inafghanistan.html
22
BAAG and ENNA policy briefing, http://www.careinternational.org.uk/11989/conflict-and-peace/aid-and-civilmilitary-relations-inafghanistan.html
19
20
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pénzt, ahol saját katonai erejük állomásozik. A megfigyelők attól tartanak, hogy a krìzisterületekre küldött,
aránytalanul magas összegű segélyek rossz üzenetet közvetìtenek a közösségeknek. Emlékeztetnek rá, hogy a
kilencvenes években a Koszovóba eljuttatott segélyek esetében is elhangzottak olyan vádak, miszerint a
donornemzetek a saját érdekeiket helyezték az átfogó segélyezési érdekek elé.
A nemzetközi segélyezési folyamatok kritikája érinti a hatékonyság, a kitűzött célok relevanciája kérdéseit, de
ugyanakkor felveti az arányosság problémáját is. A nemzetközi jogelvek egyértelműen tiltják a belügyekbe
történő beavatkozást, márpedig bizonyos kettős szándékú fejlesztési inputok aggodalomra adhatnak okot Afrika
egyes országaiban. Álláspontom szerint azonban még a Kongói Demokratikus Köztársaság, Csád vagy Kenya
esetében sem lehet a támogatás optimális fogadására vonatkozó fogadóképesség vizsgálata nélkül határozott
tendenciát azonosìtani. A segélyek helyi felhasználási kapacitásának hiánya ugyanakkor magával sodorhatja a
fejlesztési célok militáris transzformációját, ennek intézményes megakadályozása pedig a nemzetközi közösség
nem elodázható feladata.

87
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

8. fejezet - Nyelv, politika,
nyelvpolitika: az 1990-es évek nyelvi
egységesítő törekvései Algériában
Varga Róbert
A Maghreb-országok avatottabb ismerői számára ismert tény, hogy a térség egykori francia gyarmataiban a
„hivatalos nyelv”, „nemzeti nyelv”, „kisebbségi nyelv” fogalmának egymáshoz való, meglehetősen
ellentmondásos viszonyáról a mai napig viták folynak. Ezek közül is kiemelkednek az utóbbi húsz év nyelvi
egységesìtő törekvései, melyek szorosan kapcsolódnak az 1990-es évek elejének polgárháborúba trokolló
társadalmi-politikai történéseihez. Ennek egyik oka, hogy ekkorra – legalábbis az ideológusok fejében –
lezárulni látszott az első, a francia gyarmati rendszer felszámolását követő folyamat, melynek során az ún. KisMaghreb országaiban (Algéria mellett Tunézia és Marokkó) az irodalmi arab (fuszhaa) a franciával szemben az
oktatás és a közigazgatás hivatalos nyelvévé válhatott. Másrészt azért, mert éppen erre az időre vált
egyértelművé, hogy ez a látszólag nyelvpolitikai rendezési folyamat, elsősorban Algériában és Marokkóban,
nem mindig produkált valódi eredményeket: legfeljebb nemzeti egységteremtés cìmén kìnált valamiféle
elégtételt a társadalom egyes jól körülhatárolható, a mindenkori hatalmi elit politikai bázisát alkotó csoportjai
számára. 1
Kiemelt kérdést jelent ezen belül is a nyelvi reform algériai „sikerültsége”, melyet az oráni egyetem professzora,
Rabeh Sebaa szavaival, „csak jó nagy adag eufemizmussal nevezhetünk” 2 igazi arabizációs politikának, s ami
az 1990-es években is masszìvan érezteti utóhatásait. 3 Ezért sem véletlen, hogy a másik két szomszédos
országgal szemben a 90-es években elsősorban Algériában történnek – többségében az avatatlan külső szemlélő
számára mindmáig irracionálisnak és erőszakosnak ható – erősen centralizáló nyelvpolitikai döntések.
Algériában ugyanis nem pusztán arról van szó, hogy, egyébként Marokkóhoz hasonlóan, az előző évtizedtől
kezdve újra és újra fellángolnak a legóvatosabb becslések szerint is nagyjából húsz százalékosra tehető berber
kisebbség nyelvi-kulturális autonómia-követelései, hanem ugyanebben az időszakban ismételten radikalizálódik
a francia nyelv használatát ellenző politikai álláspont is. Mìg ez utóbbi esetében Marokkóban és Tunéziában
gyakorlatilag már évek, sőt évtizedek óta lezárt kérdésről beszélhetünk, Algériában mind a francia, mind a
berber nyelvvel szemben jelentős igények maradnak kielégìtetlenül.

1. Az algériai példa sajátosságai
Algéria esetével azért is tűnik érdemesnek külön foglalkozni, mert az elmúlt évtized nyelvpolitikai történései
egy belpolitikailag jól körülhatárolható időszakkal (a katonai junta-kormány hatalomra kerülése és Liamine
Zeroual tábornok regnálásának időszaka) esnek egybe. Ez az 1988. októberi megmozdulásokkal, vagyis a
népköztársasági kormányzás destabilizációjának első látványos jeleivel kezdődik, amit az 1991-től folyamatosan
érlelődő, s a következő év januári katonai hatalomátvétellel nyìltan kirajzolódó polgárháborús helyzet követ. S
bár az 1999-ben hatalomra került Bouteflika elnök által meghirdetett, referendummal szentesìtett nemzeti
megbékélési program a polgárháborús konfliktust formálisan is lezárta, csak a teljes évtized és a 21. század első
éveinek ismeretében nyìlik arra lehetőség, hogy a – néha a cinikusság határait súroló – nyelvpolitikai döntéseket
egy nagyobb bel- és külpolitikai összefüggésrendszerbe ágyazva értelmezzük.
Annak bizonyìtására, hogy az 1990-es évekre Algéria nyelvpolitikai helyzete két nyelv (francia és berber)
szempontjából is jelentős konfliktusokat generál, álljon itt három tényadat: az első a gyarmatosìtás kora és az
azutáni periódus nyelvi konfigurációjával kapcsolatos különbségekre vonatkozik, mìg a másik kettőből – a 90-es
évek nyelvi térképéből és szociolingvisztikai felmérések eredményéből – a hivatalos és beszélt nyelvek
tényleges használatának arányára következtethetünk (ld. függelék). 4 E három szempontot azért is érdemes
rögzìteni, mert pontosan ez az a három reália, amit az algériai nyelvtörvény-alkotás politikai szándékai rendre
Gilbert Grandguillaume, „Comment a-t-on pu en arriver là ?”, in Esprit, 1995/1.
Rabeh Sebaa, „La langue et la culture françaises dans le plurilinguisme en Algérie”, in Trans. Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften,
http://www.inst.at/trans/13Nr/sebaa13.htm.
3
Gilbert Grandguillaume, Arabisation et politique linguistique au Maghreb, Maisonneuve et Larose, 1983.
4
„A vizsgálat adatait tekintve a legszembetűnőbb tény az, hogy az algériai háztartások 60 százaléka, vagyis több mint 2,5 millió család érti
vagy használja a francia nyelvet, ez pedig a 16 évesnél idősebb lakosság körében 14 millió főt jelent.” (A Le français dans le monde
jelentése a francia nyelv algériai helyzetéről, 2003 október).
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figyelmen kìvül hagytak. S bár az arabizáció mértéke alapvetően megváltozott az 1960-as évek eleje óta, amikor
egy – Gilbert Grandguillaume kifejezésével élve, valódi „nyelvi tervgazdálkodásnak” köszönhetően – az akut
káderhiány miatt a Közel-Keletről kellett tìzezres nagyságrendben tanárokat „importálni” az irodalmi arab
nyelvű iskoláztatás újraindìtásához, a célok és a módszerek aligha. Hogy megértsük e döntések politikai
motiváló erejét, vissza kell tehát mennünk egészen a függetlenségi háborút közvetlenül megelőző időszakra,
amikortól kezdve – a 800 éves királyi dinasztia mìtoszát ápoló Marokkóban ugyanúgy, mint a demokratikus
népköztársasági Algériában vagy akár Tunéziában – a nyelv a nemzetállami egység és a pánarab eszme
jelképévé vált. Ennek egyik első megfogalmazása volt Ben Badis sejk hìres jelmondata („hazám Algéria,
nyelvem az arab, vallásom az iszlám”), amelyet az 1930-as évektől az uléma-mozgalom zászlajára tűzött, s
amelyet az FLN (az országot azóta is kormányzó Nemzeti Felszabadìtási Front) saját ideológiai képére gyúrva,
csendben magáévá tett a függetlenségi harc során. Így az „egy nyelv, egy vallás” elv továbbra is a függetlenségi
ideológia központi gondolata maradt, miközben az uléma-mozgalmak, a többi kisebb ideológiai csoporttal
együtt, már rég felmorzsolódtak az algériai ellenállás belső hatalmi harcaiban.
A Notre-Dame d'Afrique bazilika Algírban

Forrás: Damien Boilley
Jellemző módon a mindenkori hatalom a független Algériában (is) az egységes algériai nemzet legitimációját
látja a nyelvválasztás szimbolikus aktusában: az 1962 utáni, immár törvényileg is hivatalossá tett nyelv a Korán
szent nyelvének, a koranikus arabnak a modernizált változata lett. Abdou Elimam kifejezésével élve azonban a
modern világi állam keretein belül az irodalmi arab a vallás szent nyelvéből az 1962 utáni hatalmat felszentelő
nyelvvé is válik, annak szentségét, egységét és oszthatatlanságát is megtestesìtve. A politikai hatalom által
szakralizált irodalmi nyelv lényegét Elimam három jelzővel ìrja le (tiszta, szent és szép), ami a nyelvnek a
hatalommal alkotott viszonyában a következőképp interpretálható:
„Tiszta, s ìgy az uralkodó hatalom tiszta és legitim, a nemzeti függetlenségi harcon alapuló voltát közvetìti.
Szent, s ezáltal annak a politikai centrumnak a szentségét és sérthetetlenségét hordozza, amely védelmezi a
vallást és annak szent nyelvét.
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Szép, mert a rend és a törvény által biztosìtott összhangot képviseli.” 5
A korabeli hatalmi filozófia, legalábbis a nyelvpolitika terén, kétféle választ adhatott a gyarmati uralom alól
frissen felszabadult államokban megnyilvánuló többnyelvűség társadalmi valóságára: vagy egy, a fennálló
nyelvi alapokon szerveződő kodifikált népnyelv (koiné) megteremtésével (ez volt a helyzet Egyiptomban, de az
1960-as évek végén Tunéziában is történtek hasonló kìsérletek), vagy éppen ellenkezőleg, e különbségek
mesterséges elfojtásával. Gyanìthatóan – s az 1990-es évek Algériája esetében ez utóbbi igazolódik –
súlyosabbak a tétek, ha ehhez a többnyelvű valósághoz több etnikum valódi jelenléte is társul, melynek
következménye, Rebah Sebaa megfogalmazásában „azon kisebbségi vagy regionális nyelvek létének figyelmen
kìvül hagyása, melyek pedig már mind a konvencionális arab, mind a francia nyelv megjelenése előtt jelen
voltak. Más szóval a többnyelvű jelleg s ìgy az algériai társadalom multikulturalitásának tagadása is, a nyelvi
homogeneitás politikai eszközökkel történő megteremtése”. Az ilyen „reform” eredménye, melynek során Sebaa
szerint úgymond „a gyereket kiöntik a fürdővìzzel”, a kezdetektől erőteljesen kétséges volt. 6 Különösen igaz ez
az 1991-től, majd 1996-ban a törvény erejével ellehetetleni próbált francia nyelv esetében, amely nem
egyszerűen napi szinten használatos az algériai lakosság több mint felének körében, hanem máig a technika, a
tudomány nyelve is.

2. Nyelvi törésvonalak – hatalmi választóvonalak
A magyarázat a különböző – többségi vagy kisebbségi – nyelvek használatának szimbolikus jelentéséhez
kapcsolódik. Az 1990-es évek Algériájában ennek megfelelően a nyelvi elkülönülésnek nagyjából három
paradigmája érvényesül, ami háromféle tìpusú hatalmi választóvonalat is jelent a „hatalmat gyakorlók” és a
„alattvalók” között. Az első kettő jól ismert történelmi-társadalmi okokkal magyarázható: ilyen szembenállás
figyelhető meg egyrészt a francia (a „hajdani gyarmatosìtó nyelve”) és a az országot ma magáénak tudó nemzet
nyelve között, másrészt az arab nyelvet beszélő többségi nemzet és a berber (tamazight) nyelveket beszélő
kisebbség között. Az ország belpolitikai állapota tekintetében azonban a legsokatmondóbb ebben a periódusban
mégis az a mesterséges nyelvi-hatalmi törésvonal, amellyel hivatalos megnyilatkozásaiban az új nemzetállam
hatalmát gyakorló, magát sérthetetlenként tételező elit („uralkodó osztály”) választja el magát mesterségesen az
uralma alatt tartott, megnyilatkozásaiban az algériai arab dialektusokat használó „néptől”. S hogy ez nem
egyszerűen nyelvi különbségtétel, jól mutatja az a kifejezés (hogra, azaz ’megvetés’), mellyel a népi
szóhasználat már évtizedek óta jellemezte a hatalomnak ezt a nyelvi kérdéseken messze túlmutató gesztusát. 7
A „másként beszélő” tehát elkerülhetetlenül a hatalom által megvetett és kirekesztett „másként gondolkodó”
szinonimája lesz. S ha a végső cél – vagyis az algériai nemzetállam lényegéről másként gondolkodók
kirekesztése a hatalom környezetéből – nem is, de az eszközök és a pillanatnyi belpolitikai érdekek mégis
különböznek az 1980-as évek végén és egy évtizeddel azután. Az 1988-at követő évek alapján, mikor
Algériában nemcsak az ország gazdasága, hanem az addig felépìtett nemzeti egység mìtosza és a kormánypárt
(FLN) tekintélye is romokban hevert, 8 az a benyomásunk, mintha a nyelvpolitikai intézkedések elsősorban a
hatalmi centrum addigi fő kritikusa, a francia orientációjú értelmiség ellen irányulna, s csak másodlagosan a
berber kisebbség vagy a szélesebb tömegek ellen. A represszió politikája azonban sikertelen az ebben az
időszakban már javában formálódó másik erővel, az Abassi Madani vezetésével szerveződő ellenzékkel, az
Iszlám Üdvfront Pártjával (FIS) szemben. Ezért fontos megjegyezni, hogy bár a nyugati elemzők az 1991.
januári nyelvtörvényt 9 első olvasatban egy Nyugat-ellenes, kifejezetten a francia nyelv használatának
adminisztratìv és köznyelvi visszaszorìtására irányuló gesztusként értelmezik, a helyzet ennél összetettebb.
Egyrészt, három évtizeddel a francia fennhatóság megszűnése után, a kormányzó hatalom a szimbolikus
gyarmatosìtás effajta végső, adminisztratìv lezárásával igyekszik végképp legitimálni önmagát, másrészt viszont
ugyanezzel a törvénnyel az országos szinten fenyegető elégedetlenségi hullámot lecsendesìtendő, a
megállìthatatlanul előretörő másik ellenzéki erő, a Nyugat-ellenes populista FIS-szel is mintha közös nevezőt
igyekezne találni.
Az, hogy ezek a kìsérletek végül is elégtelennek bizonyulnak, egy fontos belpolitikai fordulatnak köszönhető,
mivel fél évvel korábban, 1990. júniusában, a kormány hatalommegtartó kìsérletei ellenében kikényszerìtett
helyhatósági választások után, valódi kettős hatalom jön létre. Miközben az FLN a kormányon próbálja a
töredező nemzeti egység látszatát kelteni, a helyhatóságok nagy részét az iszlamista erők irányìtják. A radikális
iszlám párt törvényen kìvül helyezése és az 1991-es rendkìvüli állapot bejelentése pedig egyértelműen a
Elimam, Abdou, „Politique linguistique ou linguistique politique”, in http://www.upicardie.fr/LESCLaP/spip.php
Sebaa, op. cit.
7
Gilbert Grandguillaume, „Arabisation et démagogie en Algérie”, in Le Monde diplomatique, 1997. február.
8
Rachid Boudjedra, FIS de la haine, Denoel, 1992.
9
A 91-05-ös sz. „Törvény az arab nyelv általános használatáról” van szó.
5
6

90
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Nyelv, politika, nyelvpolitika: az
1990-es évek nyelvi egységesìtő
törekvései Algériában
kormányzó erő katonai szárnyának megerősödését jelenti. Az erősödő represszió dacára, ugyanezen év
decemberében a FIS a parlamenti választások első fordulóját is fölényesen, abszolút többséggel nyeri. A
politikai alku lehetősége a kormány számára tehát végképp elúszik: a választás második fordulója helyett
kihirdetett rendkìvüli állapot és az azt követő polgárháborús helyzet pedig arról tanúskodik, hogy a közvetett
politikai eszközök helyett – ìgy az 1991-es nyelvtörvény is, melynek alkalmazása és betartatása, bár arról több
cikkely rendelkezik 10 , meglehetősen kétséges – a nemzeti egységpolitika megvalósìtására immár a közvetlen
katonai megoldások kerülnek előtérbe.
A hadsereg és a katonai kormány polgárháborús konfliktusban tanúsìtott szerepvállalásáról mára azonban
erőteljesen megoszlanak a vélemények. Az utóbbi évek értékelései ugyanis jelentősen különböznek attól az
egyoldalú képtől, melynek mediatizálásával a hatalmi gépezet propagandája, elsősorban a terrorista merényletek
körüli hisztériakeltéssel, éveken keresztül manipulálta a külföldi közvéleményt, egyes esetekben ráadásul a
Nyugat tudtával vagy netán annak asszisztálása mellett. 11 A polgárháborús helyzet elhárultával óvatosan
megfogalmazott – s cáfolhatatlanul talán nem is bizonyìtható – vádak hangzottak el azzal kapcsolatban is, hogy
a hivatalos politikai álláspont szerint a „láthatatlan ellenség”, azaz az iszlám szélsőségesek ellen folyó állandó
katonai akciók részben az ártatlan lakosság megbüntetésére irányultak volna. Sőt, egyes elemzők látni vélték,
hogy az „iszlám dzsihád által elkövetett merényletek” néha földrajzilag is jól körülhatárolható helyszìnei láttán,
esetenként egyenesen a hadsereg részéről titokban elkövetett politikai-etnikai tisztogatás gyanúja merülhetett
fel. 12 A hasonló találgatások mellett vitathatatlan tény azonban, hogy az 1991-es nyelvtörvény jelentősége jóval
túlmutat a korábbi (1966-os, 1968-as és 1976-os stb.) törvényi szabályozásokén. Főleg a későbbi történések
fényében, sokkal kevésbé tűnik a korábbi „nyelvi tervgazdálkodás” befejező állomásának, mint, az FLN
hatalommegtartó játéka részeként, egy első, visszafogott kìsérletnek az etnikailag nem egységes, történetileg
többkultúrájú algériai nemzetet felülről, akár a nyìlt erőszak árán történő mesterséges egységesìtésére.
Zeroual tábornok 1995-ös elnökké választása, miközben a hatalmi centrum távlati céljai változatlanok maradtak
és az erőszakos cselekmények tovább zajlottak, átmenetileg megteremtette a feltételeket a törvényi keretekhez
történő visszatéréshez. Ennek eredményeként születhetett meg 1996 decemberében az 1991-es törvény – a
kormány szerepét ellátó Nemzeti Átmeneti Tanács által – „újratöltött” változata, a hìrhedt 96-30-as rendelet. Ez
minden nem irodalmi arab nyelven folyó nyilvános érintkezést egyszerűen tilosnak nyilvánìtott, s a rendelkezés
teljes életbe léptetésére irreálisan szűk, körülbelül másfél éves (a felsőoktatás, addig szigorúan technikai
okokból, franciául zajló területein pedig nagyjából három éves) határidőt szabott.

3. A nyelvkérdés mint a polgárháború utáni etnikai
rendezés záloga
Az 1996. decemberi rendelkezés utóélete, habár az valamennyi kisebbségben lévő, akár ìrott, akár beszélt
nyelvet egyformán érvénytelenné nyilvánìtott a hivatalos kommunikációban, mégis más és más a berber és a
francia nyelv esetében. 1999-től a Liamine Zeroualt követő, az FLN „régi” katonai szárnya számára
kompromiszszumot jelentő Abdelaziz Bouteflika köztársasági elnök nem csak a nemzeti megbékélés tervét viszi
keresztül a megválasztását követő két éven belül, hanem a francia nyelvvel kapcsolatban egy tulajdonképpen
mindig is betarthatatlannak bizonyuló törvényt – az 1998-ban véglegesen életbe lépő, vissza pedig hivatalosan
soha nem vont 1996-os törvényt – tesz zárójelbe. Országa nemzetközi elszigeteltségének csökkenését remélve,
2001-ben részt vesz a Yaoundéban rendezett francia-afrikai csúcson, majd 2002-ben Bejrútba utazik az Algéria
által 1986 óta rendre bojkottált Frankofón Csúcsra 13 . A részvételével keltett meglepetést csak fokozza forró
hangvételű beszédében, ugyanis egyértelműen hitet tesz a francia nyelv hasznossága mellett: „Tudomásul
vesszük, hogy a francia nyelv használata lehetővé teszi országunk fiataljainak, hogy látómezejüket kiszélesìtsék,
és hogy a modern világ előrehaladásában részt vállaljanak.” 14
Ezzel szemben a berber nyelvvel és kultúrával szembeni stratégiaváltás közvetlen külpolitikai hozadéka
minimális, ìgy, bár a berberkérdés a térségben nem speciálisan algériai probléma – a kérdés megoldása
Marokkóban sem tekinthető megoldottnak ebben az időben, ahol pedig az arab és a francia nyelv viszonyát és az
arab nyelv státusát de jure csupán az 1996-os alkotmány egy félmondatával „szabályozták” – ezen a téren csak
lassú elmozdulás történik az évtized végéig. Ennek ellenére az 1990-es évek algériai nyelvpolitikai vitái az
(elsősorban kabìliai) berber kisebbségről is szólnak, amely komoly politikai tényező a maga 20-30 százalékával,
Ld. az 1991-es törvény III. fejezetét.
Arnaud Dubus, „Abdelkader Tigha laché par la France”, Libération, 2002. december 23.
12
Habib Souaidia, La sale guerre, Gallimard, 2001. Ld. még az Amnesty International Algériáról szóló, 1997. november 18-i jelentését.
13
2006-os OIF-csúcson viszont már ismét nem vesz részt.
14
Elhangzott október 18-án, Bejrútban. Vö. Khaled Elraz, „Euphorie à Beyrouth. Une Francophonie revitalisée”, www.afrik.com.
10
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s Algìr szemében az etnikai alapú lázadás folyamatos kockázatát jelenti. Az 1980-as évek gazdaságilag és
politikailag omladozó nemzetállamában pedig a berber ellenállási mozgalom is új lendületet kap: az első
komolyabb megmozdulás az 1980-as, ún. „berber tavasz” kapcsán bontakozik ki, amely azonban nyelvpolitikai
követeléseiben (a berber nyelv használata az oktatásban és a közigazgatásban nem ér célt. Sőt, egészen 1989-ig
hivatalból büntetendő cselekménynek számìtott a berber kulturális egyesületek működése vagy berber nyelvű
könyvek kiadása.
Az 1991-es nyelvtörvény nem pusztán ezeket a reményeket foszlatta szét, hanem azokat a számìtásokat is
keresztülhúzta, hogy Algìr a berbereket, akár kulturális, akár politikai értelemben, valaha is államalkotó
nemzetnek ismerje el. Bár, részben a közoktatás 1994-es kabìliai bojkottjának nyomán, egy évvel később
létrejön az Országos Berberügyi Tanács és az 1996. novemberi alkotmányreform-tervezet úgy fogalmaz, hogy
Algéria „identitásának alapvető alkotóelemei az iszlám vallás, az arabság és a berberség”, még nyelvpolitikai
előrelépés sem történik a témában, sőt az 1996-os államtanácsi rendelet az addigi állapotokat konzerválja.
Történik mindez abban az időszakban, amikor jelentős változások zajlanak a tamazight nyelv modernizációja
terén: megszületik a latin karakterekkel ìrott, egységesìtett és kodifikált berber nyelv, az első számìtógépes
szövegszerkesztő program, valamint az első teljesen berber nyelvű mozifilm (Mouloud Mammeri La colline
oubliée (Az elfeljetett domb) c. regényének adaptációja).
Nyelvkérdésben viszont az időközben elfogadott 2002-es alkotmánymódosìtás (ld. a függelékben), sem
fogalmaz egyértelműen, hiszen az alkotmány megfelelő, immár módosìtott cikkelyében a berber (tamazight)
nyelvet „nemzeti nyelvként” ismeri el, ami viszont semmiképpen nem jelenti a berber nyelv hivatalos
használatának engedélyezését. S bár a 2000-től kidolgozott oktatási reform következtében, 2003. szeptembertől
már néhány iskolában tanìtható az immár kodifikált berber nyelv, Bouteflika elnök 2005. október 4-i
constantine-i beszédében mégis a következőképpen fogalmaz: „Nincs a világon egy olyan ország sem, ahol
egynél több hivatalos nyelv van, és Algéria, ahol az Alkotmány az egyetlen arab nyelv hivatalos voltát
szentesìti, sem lesz ilyen.” Tekintve, hogy ez a megállapìtás téves – hiszen mintegy 40 ilyen ország van a
világon (ìgy Kanada, a hìres 101/77-es törvényével, valamint Finnország, Belgium, és összesen 16 afrikai, 8
ázsiai, 7 európai, 2 amerikai és 7 óceániai állam) – ìgy az 1990-es évek meddő próbálkozásai után Algériában is
kérdés, hol áll meg ez a folyamat. Megelégszik-e a berber kisebbség a neki biztosìtott szűkös oktatási jogokkal,
vagy továbbra is céljának tekinti átfogó nyelvi jogok kivìvását? A jelenlegi állapotot tekintve mindenesetre,
bármekkora fejlődés is történne az oktatás vagy a média terén, a hivatalos nyelvként történő elismerés nincs
napirenden.
A kor nyelvpolitikáját vizsgáló nyelvészeket pedig minden bizonnyal keserédes nevetésre ingerli a már idézett
Abdou Elimem-tanulmány cìmadó szójátékának kicsengése: eszerint ugyanis ha az 1990-es évtizedben az
algériai kormányzat saját intézkedéseit nyelvpolitikának nevezi, nem kellene-e azt leginkább (a persze nem
létező és abszurd) politikai nyelvészet elnevezésre módosìtani?

4. Függelék
4.1. I . Adatok Algériáról (forrás: www.tlfq.ulaval.ca,
www.jeuneafrique.com)
• Népesség: 32,3 millió fő (2004-es becslés)
• Hivatalos nyelv: irodalmi arab (fuszhaa)
• Többségi nyelvcsoportok: arab dialektusok (83,2 %), melyből az algériai arab (kb. 60 %)
• Kisebbségi nyelvek: berber nyelvek (tamazight) (27,4 %), francia, hausza, cigány, tadaksahak
• Alkotmányos rendelkezések a nyelvről: 1996-ban módosìtott alkotmány (preambulum és 3. Cikkely)
• Főbb nyelvi törvények és rendeletek:
• 66-154 és 66-155. sz. törvényerejű rendelet (1966. június 8) az igazságszolgáltatás nyelvéről
• 1968. április 26-i rendelet a tisztviselők kötelező arabnyelv-ismeretéről
• 1976. júliusi belügyminiszteri rendelet a plakátolásról
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• 91-05 sz. törvény (1991. január 16) az arab nyelv általános használatáról
• 96-30 sz. törvényerejű rendelet (1996. december 21)

4.2. II . Nyelvi konfigurációk a Maghreb-országokban (1962-90)
Beszélt nyelvek (köznapi érintkezésben használt)

Hivatalos nyelv (nyilvános
nyelvhasználat)

1962 előtt

Dialektális arab

Berber dialektusok
(tamazight)

francia

1962 után

Dialektális arab

Berber dialektusok
(tamazight)

irodalmi arab

4.3. III. A Maghreb-országok nyelv földrajzi helyzete (forrás:
www.tlfq.ulaval.ca)

4.4. IV. 1999-es felmérések , algériai egyetemisták
nyelvhasználati szokásairól (forrás: Yacine Derradji , La langue
française en Algérie. Étude sociolinguistique et particularités
lexicales , akadémiai doktori értekezés , Constantine, 2000. )
Francia

Dialektális arab

Irodalmi arab

Tamazight

otthon

84,66

46,59

3,40

5,11

barátokkal

87,5

60,22

6,81

2,84

egyetemen

85,22

64,2

8,52

1,13

4.5. V. Részletek a 91-05 sz. , „ Az arab nyelv általános
használatáról ” szóló törvényből (1991. január 16. Forrás:
www.tlfq.ulaval.ca)
I. FEJEZET – ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
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1. cikkely
Jelen törvény célja az arab nyelv használatára, előremozdìtására és védelmére vonatkozó általános szabályok
lefektetése a nemzet életének különböző területein.
2. cikkely
1) Az arab nyelv az autentikus nemzeti egyéniség alkotóeleme és a nemzet változhatatlan jellemvonása.
2) Használata a szuverenitást jelképezi. Használata általánosan kötelező.
3. cikkely
1) Valamennyi intézmény kötelessége az arab nyelv előmozdìtása és védelme, valamint tisztaságának és helyes
használatának óvása.
2) Az arab nyelv nem arab karakterekkel történő átìrása szigorúan tilos.
II. FEJEZET – ALKALMAZÁSOK
4. cikkely
A közigazgatás, az intézmények, vállalatok, egyesületek természetüktől függetlenül valamennyi tevékenységük
során kötelesek kizárólag az arab nyelvet használni, ìgy a kommunikációban, az adminisztrációs munkában, a
gazdasági, műszaki, művészeti ügyvitelben.
15. cikkely
Az oktatás és nevelés, valamint a szakképzés minden szinten, területen és szakon arab nyelven történik, az
idegennyelv-oktatás lehetőségének a fenntartásával.
19. cikkely
1) A hirdetések és reklámok jellegüktől függetlenül arab nyelven történnek
20. cikkely
1) Esztétikus és korrekt átìrhatóság esetén a cégérek, jelzőtáblák, jelmondatok, hirdetőtáblák, továbbá bármilyen
intézményt, szervezetet, vállalatot, valamely tevékenységet folytató helyiséget jelölő világìtó, domborformázott
vagy vésett feliratok kizárólagosan arabul jelenhetnek meg.
2) Kiemelt turisztikai övezetekben az arab nyelvű felirat mellett idegen nyelvű információ is elhelyezhető.
III. FEJEZET – A VÉGREHAJTÓ, FELÜGYELETI ÉS TÁMOGATÓ SZERVEKRŐL
23. cikkely
1) A kormányfő felügyelete alá tartozó nemzeti szervet hoz létre a törvényben foglaltak alkalmazásának
végrehajtására és betartatására.
26. cikkely
Az Algériai Arab Nyelvi Akadémia feladata az arab nyelv gazdagìtása, előmozdìtása és fejlődése, annak
kisugárzását segìtendő.
28. cikkely
1) Az Állam kitüntetésben részesìti a legkiválóbb, arab nyelven történő kutatásokat folytató tudósokat.
IV. FEJEZET – BÜNTETŐJOGI RENDELKEZÉSEK
29. cikkely
1) Valamennyi, nem arab nyelven szerkesztett hivatalos dokumentum semmissé nyilvánìttatik.
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2) Az ilyen dokumentumokat szerkesztő vagy hitelesìtő felek következményük teljes büntetőjogi felelősségét
vállalják.
30. cikkely
Jelen törvény rendelkezéseinek megszegése súlyos vétségnek minősül és eljárást von maga után.
31. cikkely
A 17, 18, 19, 20, 21. és 22. cikkelyekben foglaltak megsértése 5000-10 000 dinár bìrsággal sújthatók.
32. cikkely
1) A nem arab nyelven szerkesztett dokumentumot aláìró hivatalos funkciót gyakorló személy 1000-5000
dinárig terjedő bìrsággal sújtható.
2) Külföldi használatra szánt, lefordìtott dokumentumok aláìrása megengedett.
33. cikkely
1) Magánvállalatok vezetői, valamint a kereskedők és kisiparosok vétségük esetén 1000-5000 dinárig terjedő
bìrsággal sújtható.
2) Visszaesőként elkövetett vétség esetén a visszaesők vállalkozásuk, illetve telephelyük időleges vagy végleges
bezárásával büntethetők.
VI. Részletek a 96-30 sz. törvényerejű rendeletből (1996. december 21. Forrás: www.tlfq.ulaval.ca)
11. cikkely
1) A levelezésnek és a kommunikációnak valamennyi közigazgatási intézményben, vállalatnál, egyesületnél,
azok természetétől függetlenül, arab nyelven kell folynia
2) Külföldi féllel történő kapcsolattartás esetén az intézményekben és egyesületeknél a nemzetközi szokások a
mérvadóak.
18. cikkely
1) Minden nyilatkozatnak, felszólalásnak, előadásnak és televìziós adásnak arab nyelven kell folynia.
2) Amennyiben ezek idegen nyelven folynak, arabra fordìtásuk kötelező.
23. cikkely
1) A köztársasági elnök létrehozza a felügyelete alá tartozó Arab Nyelvi Legfelsőbb Tanácsot, melynek feladata:
- jelen és minden, az arab nyelv használatáról és védelméről hozott törvény betartatása, az arab nyelv
előremozdìtása és fejlesztése
- az arab nyelv használatát és védelmét felügyelő valamennyi szerv koordinálása
- ezek munkájának értékelése [...]
- éves jelentés készìtése a köztársasági elnök felé az arab nyelv általános használatáról

4.6. VII. A 02-03. sz. törvény az Alkotmány módosításáról (2002.
április 10. Forrás: http://www.apn-dz.org)
1. cikkely
(az Alkotmány szövegéhez) az alábbi, 3b cikkely járul: „3. b) cikkely. -A tamazight (berber) szintén nemzeti
nyelv. Az Állam területén figyelemmel kìséri annak és minden nyelvváltozatának fejlesztését és előmozdìtását”
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5. Felhasznált irodalom
„Algérie : un système éducatif en mouvement”, in Le français dans le monde, 2003/330.
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Grandguillaume, Gilbert, „Arabisation et démagogie en Algérie”, in Le Monde diplomatique, 1997. február.
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Henri (szerk.), Conf luences Méditerranée. Les langues de la Méditerranée, L’Harmattan, 2003, 169–189.
Ramonet, Ignacio, „Kabylie”, in Le Monde diplomatique, 2001. július.
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Souaidia, Habib, La sale guerre, Gallimard, 2001.
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Gúti Erika

1. Bevezetés
A Dél-afrikai Köztársaságban az apartheid rendszer megszűnésével felbomlott a hagyományos államkeret,
amely a gyarmati rendszer továbbélésén alapult, annál fogva, hogy a helyi fehér gyarmatosìtók mintegy belső
gyarmatként tekintettek a fekete és a szìnes közösségekre. Ennek következtében az „új” Dél-Afrikának meg
kellett teremtenie saját, új államkereteit, nemzeti filozófiáját.
Jelenleg Dél-Afrika a nemzetépìtés útján halad, amelynek végső célja az ún. szivárvány-nemzet létrehozása: ez
azt jelenti, hogy a különböző etnikai csoportok megtarthatják kultúrájukat, nyelvüket és vallásukat. Ma a Délafrikai Köztársaság egy olyan laboratóriumnak tekinthető, amely mintaként szolgálhat az etnikai problémák
megoldásához: azonban az államnak csak akkor van esélye, ha képes lesz rendezni az etnikai sokféleség és a
nemzeti egység közötti ellentmondást.

2. A Dél-afrikai Köztársaság jogi Környezete
2.1. Nyelvi emberi jogideklarációk Afrikában
A Dél-afrikai Köztársaságban a jelenlegi társadalmi és politikai változások jóval demokratikusabb irányba
mutatnak, ahol a nyelvi emberi jogok iránti igény valószìnű nőni fog. A nyelvi emberi jogok biztosìtását
kontinentális szinten az Ember és Népek Jogainak Afrikai Chartája garantálja, amelynek 1981-es ajánlásait az
ENSZ pártfogásában 1986 óta az afrikai államok többsége ratifikálta. A chartát az Afrikai Egységszervezet
fogadta el, és máig 49 afrikai állam ìrta alá. A charta diszkriminációt tiltó záradékának 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 bennszülött kulturális értékek megtartásának fontosságát, de az afrikai nyelvi örökség
megőrzésére nem utal. Vagyis a charta oktatásról szóló szakaszai a burkolt asszimiláció-orientált tűrésen nem
lépnek túl (Buergenthal, 2001: 190-204; Skutnabb-Kangas – Phillipson, 1995: 345).
Kétnyelvű felirat az apartheid idejéből
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Forrás: Planeteye.com
Az afrikai nyelvek státuszának megerősìtésére utaló szándék jut kifejezésre a Harare Nyilatkozatban is, amelyet
1997. március 20-21-én fogadott el az Afrikai Nyelvpolitikák Minisztereinek Kormányközi Konferenciája.
Ugyancsak az afrikai nyelvi ökológiát támogató szándék vezérelte az Aszmarai Nyilatkozat/Deklaráció készìtőit
is, amelynek megfogalmazására 2000. január 11-17-én az Against All Odds: African Languages and Literatures
into the 21th Century (=Minden, véletlenszerű rossz kilátás ellenére: afrikai nyelvek és az irodalom a 21. század
küszöbén) konferencián került sor. A résztvevők megállapìtották, hogy az új évezred küszöbén Afrikának vissza
kell térnie a gyökerekhez, és le kell győznie a kolonializmus árnyát, ami még mindig kìsérti és blokkolja a
kontinens lakóinak gondolkodását. Kijelentették, hogy fontosnak tartják az afrikai nyelveket az afrikai tudat
dekolonizációjában, és fontosnak tartják az afrikai nyelvekre vonatkozó kutatásokat. Hangsúlyozták, hogy
minden afrikai gyermeknek elidegenìthetetlen joga az, hogy iskolába járjon, és anyanyelvén tanuljon lehetőleg
az oktatás bármely szintjén. Egyúttal a résztvevők egyetemes együttműködésre szólìtottak fel az afrikai nyelvek
által kifejezésre jutó afrikai identitás, az emberi méltóság és kulturális értékek megőrzésének érdekében
(http://www.outreach.psu.edu/C&I/AllOdds/declaration.html).

2.2. Az alkotmány nyelvi vonatkozásai és bírálata
A Dél-afrikai Köztársaság alkotmánya – amely a fenti szellemet tükrözi – tartalmazza az államiság alapelveit,
amelyek az alábbiak:
• a demokrácia megszilárdìtása;
• az emberi jogok és a jogegyenlőség támogatása;
• az állampolgárok iskolázottsági szintjének emelése;
• hatékony kormányzás;
• a nemzeti integráció elmélyìtése; a különböző kulturális, nyelvi, vallási, társadalmi és politikai csoportok
közötti kölcsönös tolerancia támogatása;
• az állam nyelvi és kulturális sokszìnűségének megőrzése.
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A kérdés az, hogy az állam, miként tudja garantálni a fenti irányelvek megvalósulását?
A Dél-afrikai Köztársaságban a kormány két nyelvpolitikai dokumentumban vállal garanciákat:
(a) az alkotmány nyelvi vonatkozásaiban;
(b) és a Dél-afrikai Nyelvi Törvénytervezetben, amely az alkotmány kritikai bìrálatából született.
(a) az alkotmány nyelvi vonatkozásai
6.
(1) Az állam hivatalos nyelvei a sepedi, seszoto, secsvana, siszvázi, tschivenda, xiconga, afrikaans, angol,
isindebele, isixhosza és az isizulu. (1.ábra)
(2) Felismerve a bennszülött nyelvek fontosságát, az államnak gyakorlatban is megvalósuló, pozitìv
intézkedéseket kell hozni státuszuk emelése, és használatuk elősegìtése érdekében.
(3)
(a) A nemzeti kormány és a tartományok kormányai bármely, de legalább két hivatalos nyelvet használhatnak
kormányzati célokra, figyelembe véve a praktikusságot, a költségeket, a regionális körülményeket, mérlegelve a
populáció egészének igényeit és elsőbbségi jogát.
(b) Az önkormányzatoknak figyelembe kell venni a lakosok nyelvhasználatát és azt, hogy mely nyelveket
preferálják.
(4) A nemzeti kormánynak és a tartományok kormányainak jogszabályi szinten kell szabályozni és ellenőrizni a
hivatalos nyelvek használatát; minden hivatalos nyelvet egyenlőnek kell kezelni és tisztelni.
(5) Az Össz-Dél-afrikai Nyelvi Tanácsnak (=Pan South African Language Board)
(a) támogatnia kell, és megfelelő feltételeket kell teremtenie
(i) minden hivatalos nyelv;
(ii) a khoi, nama és san nyelvek;
(iii) valamint a jelnyelvek használatára; és
(b) elő kell segìteni, valamint biztosìtani kell a tiszteletét
(i) minden nyelvnek, amelyeket a Dél-afrikai Köztársaságban a közösségek használnak, beleértve a német, a
görög, a gudzsarati, hindi, portugál, tamil, telugu és urdu nyelveket, valamint
(ii) az arab, héber, szanszkrit és más nyelveket, amelyeket vallásos céllal használnak (The Constitution of the
Republic of South Africa, 1996).
Vagyis, a törvényhozás elismeri a sokszìnűség alapelvét, és az alkotmányos alapelvekben a politikai pluralizmus
filozófiája nyilvánul meg.
1996-ban a kormány egy bizottságot jelölt ki, amelynek feladata egy átfogó nyelvpolitikai keretterv kidolgozása
volt. A bizottságot Langtag-nak nevezték el (=Language Plan Task Group =Nyelvtervezési Csoport).
Egyidejűleg megalakult a Nemzeti Nyelvi Tervezési Tanácsadó Testület (=Advisory Body) is, amely 2000
márciusában a kormány elé terjesztette a Dél-afrikai Nyelvi Törvénytervezetet (Webb, 2002).
Ebben a törvénytervezetben a testület többek között bìrálta az alkotmány nyelvekre vonatkozó cikkelyeit.
Legfőbb kifogása az volt, hogy a 11 hivatalos nyelv bevezetésének gyakorlati kivitelezése financiális okokból
megoldhatatlan (Webb, 2002). A kritikák nyilván feltételezték annak az alkotmányban is lefektetett szándéknak
a betartását, hogy mind a 11 hivatalos nyelvet, minden funkcióban használni kell, azonban kétségkìvül nem ez
volt a törvényalkotók szándéka és célja, lásd az alkotmány 6. cikkelyének 3. pontját.
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Az alkotmányt bìrálók másik kifogása az volt, hogy tapasztalatok szerint az állami intézmények a gyakorlatban
egyre inkább egynyelvűvé válnak – elangolosodnak –, tehát a méltányosság, az egyenlő tisztelet alapelvei
konfliktusban állnak az ún. mérlegelési szempontokkal (a nemzeti kormány és a tartományok kormányai
döntenek arról, hogy mely nyelveket használják a költségek, a regionális körülmények, a lakosság
preferenciáinak, valamint az igények figyelembevételével), vagyis lehetőség van arra, hogy az állami
intézmények az alkotmány szelleme ellenére cselekedjenek (Webb, 2002).
Ezért a Nemzeti Nyelvi Tervezési Tanácsadó Testület új törvénytervezettel állt elő, amelyben a következő
(nyelv)politikai döntések meghozatalára tett javaslatot:
• a nemzeti kormány használjon nem kevesebb mint 4 nyelvet hivatali munkája során;
• ezeket a nyelveket a hivatalos nyelvek 4 kategóriájából szelektálja rotációs alapon, vagyis válasszon egyet
minden csoportból a
• nguni nyelvek (ndebele, szvázi, xhosza, zulu)
• szoto nyelvek (pedi, szoto és csvana)
• a venda és conga/shangaan
• az afrikaans és az angol közül.
• tartományi és helyi szinteken minden intézmény, amely állami funkciót lát el, alanya a törvényjavaslat
általános rendelkezéseinek;
• a nemzeti kormány minden minisztériumában, továbbá minden tartományban megfigyelő csoportokat kell
felállìtani, amelyek feladata annak ellenőrzése, hogy az adott rendelkezések a gyakorlatban működőképeseke, és végrehajtják-e azokat, illetve mi a valóban működőképes nyelvpolitikai modell? (Webb, 2002).
A törvénytervezetben javaslatot tettek egy kivitelezési terv elkészìtésére is, amely részletesen tartalmazná a
tevékenységi körök leìrását, a költségtervezetet stb. Vagyis a törvénytervezet valójában egy olyan keretterv,
amely felvázolja a további fejlődési irányvonalakat, és rámutat arra, hogy minden egyes szinten szükséges az
egyediesìtés a funkciók figyelembevételével. Egy hatékony politika kivitelezése természetesen sok időt vesz
igénybe, függ az állami vezetés politikai elkötelezettségétől, a nemzeti és tartományi költségvetés korlátaitól.
Szükségesnek tartom azonban megjegyezni, hogy a fent vázoltak jelenleg csupán javaslatok, és nem elég
kifejtettek ahhoz, hogy a stratégiai célokat a gyakorlatban valóban alkalmazzák. Tehát a törvényjavaslat akkor
töltené be szerepét, ha felvázolná a teljes tervezési folyamatot a céloktól a kivitelezésig, a megvalósìtás minden
lépcsőjét magában foglalva.

3. A Dél-Afrikai Köztársaság nyelvstratégiája
3.1. A nyelvstratégiát befolyásoló belső és külső tényezők
Egy állam nyelvstratégiájának megtervezése során természetesen figyelembe kell venni a belső környezet
alkotóit, vagyis meg kell vizsgálni, hogy egy államban milyen etnikumok élnek, milyen nyelven beszélnek,
mennyi az anyanyelvi beszélők száma; milyen a nyelvek társadalmi megìtélése; továbbá melyek a nyelvvel
kapcsolatos problémák? Ez utóbbi problémákban, bár nem nyelvi természetűek, a nyelv mégis fontos szerepet
játszik. Például a dél-afrikai feketék arányukhoz mérten méltánytalan részvétele a politikai életben részben a
nem megfelelő szintű angol nyelvismeretnek tudható be, hiszen a lakosság nagy többségének angol nyelvi
ismerete az alapszintet sem haladja meg, holott a politikai diskurzusok fő nyelve az angol. A megfelelő
nyelvismeret hiányával magyarázható az is, hogy a fekete munkások többségének teljesìtménye nem
versenyképes. Vagyis, a problémák oka túlnyomórészt a nem megfelelő szintű nyelvtudás, illetve a nyelvet nem
tudás. Ezt igazolja az Össz-Dél-afrikai Nyelvi Tanács által készìtett 2001-es szociolingvisztikai felmérés is. A
felmérés készìtői arra kérték a különböző bantu közösségek képviselőit, hogy nyilatkozzanak arról, hány
százalékát tudják követni az angol nyelvű rádió- vagy tévéműsoroknak? A következő eredmények születtek: a
szotók az adások 28%; a csvanák 14%; a pedik 19%; a szvázik 27%; a ndebelék 3%; a xhoszák 24%; a zuluk
32%; a vendák 0%!; a congák 24% tudják követni. Ez pedig kevés ahhoz, hogy a bantuk össztársadalmi szinten
gazdasági lehetőségekhez jussanak, és megfelelően legyenek képviselve az érdekeik.
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Dél-Afrika soknyelvűsége a televízió számára is kihívást jelent

Forrás: Programme Four (Dél-Afrika)
A Dél-afrikai Köztársaságban az apartheid egyik nyelvi következménye az, hogy minden nyelvnek politikai
többletjelentése van: az angol nyelv jelenleg magas presztìzsű, az afrikaans nyelv stigmatizált, a bantu
nyelveknek kevés a gazdaságban és az oktatásban az „értéke”. A dél-afrikai nyelvek a hatalom szempontjából
aszimmetrikus viszonyban állnak egymással: a tengely egyik végpontján az angol nyelv, a másik végpontján a
bantu nyelvek állnak, az afrikaans pedig a két végpont között oszcillál.
Funkció szempontjából az angol nyelv a leghatékonyabb nyelv az államban, mivel a formális kontextusok
többségében az egyetlen nyelv; az afrikaans nyelvvel együtt a munkahelyeken általában használt nyelv. A bantu
nyelvek funkcionális használata korlátozott, majdhogynem csak családi, hétköznapi szinten, a személyes
interakcióban és vallásgyakorlásra használt nyelvek. Bár a bantu nyelvek – hasonlóan az afrikaanshoz – a
beszélők számát tekintve „nagy nyelvek”, nyelvpolitikai értelemben azonban kisebbségiek. A bantu nyelveket
főleg a fekete dél-afrikaiak beszélik anyanyelvként, jól körülhatárolható földrajzi területen, a korábbi etnikai
homelandekben. A dél-afrikai feketék funkcionálisan többnyelvűek, funkcionális többnyelvűségük több nyelv
hiányos ismeretén alapszik.
A Dél-afrikai Köztársaságban az elmúlt fél évszázadban a hivatalos politika az angol-afrikaans kétnyelvűségen
alapult, és az apartheid „oszd meg és uralkodj” politikájában a fekete nyelvek speciális szerepet játszottak.
Ebben a periódusban a nacionalista nyelvtervezés az apartheid rezsim beépült része volt. Ez időben az afrikaans
nyelv a kormány és a közélet nyelvévé vált, az angol nyelv pedig a gazdasági életben jutott szerephez. A fekete
nyelvek leértékelődtek, az állam a többnyelvűséget problémaként kezelte (ehelyütt nem térek ki a búr
oktatáspolitika tárgyalására, mert nincs rá tér).
A jelenlegi kormány politikájában a demokrácia növelésére és a feketék helyzetének javìtására törekszik. A
kormány céljai között a különböző kulturális, vallási, társadalmi és politikai csoportok közötti kölcsönös
tolerancia, valamint a nyelvi tolerancia növelése; az állam etnolingvisztikai sokszìnűségének megőrzése; az
emberi jogok, az emberi nyelvi jogok betartatása, és annak a tudatosìtása szerepel, hogy a különböző dél-afrikai
nyelvek a nemzeti nyereség szempontjából is hasznos befektetésnek számìtanak. Továbbá a bantu nyelvek iránti
negatìv magatartás megváltoztatása; a bantu nyelvek presztìzsének, státuszának emelése, a bantu nyelvek
sztenderdizációjának támogatása; a bantu anyanyelvi beszélők ìrás- és olvasáskészségének fejlesztése, valamint
azoknak a nem feketék számának a növelése, akik második nyelvként tanulják, vagy szeretnék tanulni a bantu
nyelveket. Az azonban kétségtelen, hogy ahhoz, hogy a bantuk a Dél-afrikai Köztársaság gazdasági és politikai
vérkeringésébe bekapcsolódjanak, a korábbi „gyarmatosìtó” nyelvek ismerete és magas szintű birtoklása
elengedhetetlen.
Ugyanakkor a globalizáció, a nyugatiasodás, a technikai modernizáció, valamint azoknak az államoknak és
intézményeknek az ereje és befolyása, amelyek a globális világgazdaságot uralják, egyrészt túlmutatnak a Délafrikai Köztársaság ellenőrzési jogkörén, másrészt mégis közvetlen hatással vannak a nyelvi tervezésre; egyúttal
akadályai is a többnyelvű politika kivitelezésének.
Jelenleg az angol nyelv terjesztését és egyedüliségét követeli az üzleti és kereskedelmi szektor, a Dél-afrikai
Telekommunikációs Társaság (SABC= South-African Broadcasting Corporation), a Dél-afrikai Védelmi Erő
(de Kadt, 1998), valamint a Világbank és a Nemzetközi Monetáris Unió (Coquery-Vidrovitch, 1997: 56). Ezt a
tervet támogatja a Dél-afrikai Angol Akadémia is. Szakértőinek véleménye az, hogy a kaotikus nyelvi állapot
megoldása az angol uralmának bevezetése, amìg a többi nyelv a közélet különböző szintjein kapna hivatalos
státuszt földrajzi helyzetének figyelembe vételével (The English Academy, 1992: 186). Ennek az elgondolásnak
praktikus oka is van, hiszen az angol nyelv egyedüli lingua francaként való bevezetése jóval olcsóbb, mint a
többnyelvűség. Azonban ez nem deklarált politikai lépés, és ellentmond az alkotmánynak.
Ezzel szemben a többnyelvűség megvalósìtását és fenntartását, amely a gazdasági különbségek
kiegyensúlyozását és a demokrácia érvényesülését segìti elő, jelenleg két minisztérium, az Oktatásügyi,
valamint a Művészeti, Kulturális és Tudományos Minisztérium támogatja, mögöttük áll az Össz-Dél-afrikai
Nyelvi Tanács, a Kulturális Jogokat Támogató és Védelmező Bizottság, valamint a Vallási és Nyelvi Bizottság.
Az angol egynyelvűség elleni érveik a következők: (a) az alkotmány minden nyelv igazságos/méltányos
kezelését ìrja elő; (b) az anyanyelvhasználat alapvető emberi jog; (c) az anyanyelvnek elsődleges szerepe van az
oktatásban, ami a gyerekek kognitìv fejlődése szempontjából kulcsfontosságú; (d) az egynyelvűség negatìvan
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hat a gazdaságra és a nemzet fejlődésére egy multikulturális, többnyelvű államban; (e) a kis nyelvek ismerete
hasznossá válhat a nemzetközi kereskedelemben és turizmusban; (f) az angol paradigma terjedése asszimilálja a
világkultúrát. Szerintük egy additìv többnyelvű megközelìtés lenne a megoldás, amely hozzájárulhatna az angol
nyelvi készségek fejlődéséhez is (de Kadt, 1998).
A Nyelvtervezési Csoport is azt hangsúlyozza – ez a megoldás a leghelyénvalóbb –, hogy az angol hegemóniája
rövid életű, de ugyanakkor közép- és hosszú távon szükséges a funkcionális többnyelvűség általános
bevezetéséhez, ugyanis a többnyelvűség átfogó nyelvi szolgáltatói infrastruktúrát feltételez, ami jelenleg nem
létezik Dél-Afrikában (Langtag, 1996).

4. Konklúzió
A Dél-afrikai Köztársaság példájából a következő (általános) nyelvpolitikai megállapìtásokat vonhatjuk le, a
teljesség igénye nélkül:
1. A nyelvpolitikai döntések nyomán akkor következnek be változások, és ezek a változások akkor sikeresek, ha
egy nagyobb társadalompolitikai döntéssorba, nemzeti stratégiába ágyazódnak. Így a stratégiatervezés
részeként a nyelvi tervezés nem más, mint az állam emberi erőforrás-fejlesztésének eszköze.
2. Egy már megszilárdult struktúra, valamint a belső és a külső érdekek sok esetben akadályozhatják egy
korábbi helyzet vagy állapot megváltoztatását.
3. Nyereségként kell tekinteni a (az afrikai) többnyelvűségre. Meg kell vizsgálni a többnyelvűségből fakadó
kognitìv és kulturális előnyöket, és elemezni kell annak gazdasági vetületeit, valamint külkapcsolati
hozadékait.
4. Többnyelvű környezetben a „trifokális”, vagyis a háromnyelvű modell megléte inkább szabály mint kivétel.
Ez a konfiguráció olyan minta is, amely egy-egy kìsérletnek feleltethető meg az egyes államokban, és
amellyel kielégìtő szinten a többnyelvűség állapota tartható fenn. A háromnyelvű mintát a következőképpen
modellezhetjük:
nemzet → további nyelv
közösség, régió → lingua franca
helyi, közvetlen közösség, otthon, család → anyanyelv, vernakuláris nyelv
Ez a nyelvi konfiguráció terjedt el a szub-szaharai Afrikában; ezt alkalmazzák Észak-Nigériában (helyi
nyelv, hausza, angol); Tanzániában (helyi nyelv, szuahéli, angol) vagy Kenyában (vernakuláris nyelv,
szuahéli, angol); de a modell más szubkontinensen, például Indiában sem ismeretlen (vernakuláris nyelv,
hindi a nem hindi anyanyelvűeknek és egy nagy indiai nyelv a hindi anyanyelvűeknek, angol) (Brann, 1981).
Amennyiben a többnyelvű középkori Európára visszagondolunk, ugyanezt a modellt találjuk (dialektus, a
megszülető nemzeti nyelv, latin, később a francia). Ma az EU-ban ugyanennek a konfigurációnak a
térnyerése figyelhető meg (regionális nyelv, nemzeti nyelv, egy további európai nyelv) (Szépe, 2001).
5. Többnyelvű kontextusban fontos a nyelvi emberi jogok megjelenése és elismerése. A nyelvpolitika oktatási,
társadalmi és gazdasági dimenziói a jogok és erőforrások tekintetében erősìt(het)ik a nyelvi kompetencia és a
kulturális kompetencia létjogosultságát, ami nagyobb társadalmi igazságossághoz vezethet.
6. Az a nyelvpolitika, amely a fennálló gazdasági és politikai helyzetet a társadalmi változások ellenére a
társadalom akaratának ellenszelében kìvánja megvalósìtani, elhibázott, ìgy „negatìv nyelvpolitikának”
tekinthető.
7. A nyelvpolitikai döntéseknek szilárd szociolingvisztikai kutatási eredményeken kell/ kellene alapulniuk.
Összegzésként elmondhatjuk, hogy a nyelvpolitikai modellek, nyelvi tervezési minták kutatásával a gazdasági
és a társadalmi, valamint a kulturális fejlődés előremozdìtásához járulhatunk hozzá, amely közös társadalmi
érdek, bármely régióról legyen szó.

5. Felhasznált irodalom
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