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A 640.000 km2 területű, mintegy 
12 millió lakosú, rendkívül sze-
gény,2 de jelentős – ám még ki-

aknázásra váró – természeti erőforrások-
kal3 rendelkező Dél-Szudán 2011-ben ér-
kezett független államként a nemzetközi 
térbe. Ám sem az állam, sem a nemzet 
nem volt előzmény nélküli: a háborús 
politika és gazdaság szülte, egy soknem-
zetiségű társadalomban.4 A nemzetisége-
ken belüli alcsoportok és klánok (pl. ngok 
dinka, lou nuer) is jelentős identitáshor-
dozók, amelyeknél a „dél-szudániság” (a 
nemzeti érzés csírája) csupán a közös el-
lenséggel (Kartúm) szemben vagy a kö-
zös cél (függetlenség) elérésekor létezett.

A dél-szudáni elit számára a függet-
lenség kivívása, a gyarmatosító Szu-
dántól való elszakadás egyre inkább a 
végső célt jelentette. A siker után a tö-
rékeny hatalmi egyensúly hamar felbo-
rult: a kormánypárttá előlépett Szudáni 
Népi Felszabadító Mozgalom/Hadsereg 
(Sudan People’s Liberation Movement/
Army, SPLM/A) „nagy sátra”5 2013 júli-
usában, Riek Machar menesztésével vég-
képp felbomlott. A politikus alig fél év-
vel később, december 6-án megalapította 
a saját frakcióját, az „ellenzéki” SPLM-et 
(SPLM In Opposition, SPLM-IO), 15-én 
pedig kitört a független ország első pol-
gárháborúja.6

Az államformáló polgárháború dinamikája
és diplomáciája Dél-Szudánban1

Illés Zoltán

A tanulmány központi témája a dél-szudáni polgárháború, ám az eseményeknek a szakiroda-
lomban általános áttekintésén és az ajánlások listázásán túllépve egy, az elemzéshez megfelelő-
nek ítélt analitikus keret felállítása után igyekszem azt és annak releváns aspektusait történeti és 
geopolitikai kontextusba helyezni, s részleteiben vizsgálni. Az elemzést vezérlő kérdések meg-
válaszolásával kívánok a dél-szudáni helyzettel kapcsolatos tisztánlátáshoz segítséget nyújtani. 
A fő kérdés, hogy a dél-szudáni államépítés és államformálódás milyen eredményekkel járt, és 
azok milyen kapcsolatban állnak a jelenlegi polgárháborús helyzet kialakulásával és lehetséges 
megszüntetésével.

The main topic of the study is the recent South Sudanese civil war. The study attempts to go 
beyond the usual snapshot of the events and list of recommendation; therefore, it constructs 
and uses an analytical framework that is considered to give proper background and tools for 
the detailed analysis. In the analysis, we search the guidelines and/or answers to our research 
questions: what are the results of the South Sudanese state building and state formation and 
how are these results connected to the start and development of the current civil war and to 
the possibilities of its ending?

* * * 
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A gyarmatosító államberendezkedés 
kritikája a függetlenség kivívásával – azaz 
a hatalom megszerzésével – szinte azon-
nal megszűnt, és a dél-szudáni elit a ko-
rábbi modell alkalmazásával a saját népe 
gyarmatosítójává vált, s így lett Dél-Szu-
dán a permanens gyarmatosítás állama.

Az államformáló polgárháború – a 
majdnem folyamatos belső és külső bé-
kéltető diplomácia ellenére – váltakozó 
harci és területi intenzitással még min-
dig zajlik. A fegyvereket a nemzetközi 
közösség legjelentősebb próbálkozása 
– az Észak- és Dél-Szudán közötti má-
sodik polgárháborút lezáró, 2005-ben 
megkötött átfogó békemegállapodás 
(Comprehensive Peace Agreement, CPA)7 – 
hatalommegosztásán alapuló 2015. au-
gusztusi dél-szudáni konfliktusrende-
zési megállapodás (Agreement on the 
Resolution of the Conflict in the Republic 
of South Sudan, ARCSS), amelyet az 
SPLM/A és az SPLM-IO is aláírt, csupán 
2015 augusztus 26-tól 2016 július 7-ig 
volt képes elhallgattatni. Az utóbbi idő-
pontban kezdődött ún. dzsúbai inciden-
sek óta az ARCSS „lélegeztetőgépen” 
van.8

A békemegállapodást tető alá hozó 
Afrikai Unió (AU) regionális szer-
ve,9 a Kormányközi Fejlesztési Ható-
ság (Intergovernmental Authority on 
Development, IGAD) a tanulmány írá-
sa idején a helyi résztvevőkön kívül a 
nemzetközi közösség összes elkötelezett 
és mozgósítható tagját megszólaltató és 
a tervek szerint a szavukat figyelembe 
vevő fórum (High Level Revitalization Fo-
rum, HLRF)10 révén próbálja feltámasztani 

az ARCSS-t. A tárgyalási folyamatnak 
az eredeti ütemterv szerint 2018 októ-
berében országos választásokkal kellene 
zárulnia,11 azonban arra a jelen körül-
mények között nem sok esély ígérkezik. 
Az ARCSS egyik fontos aláírója, Riek 
Machar a dél-afrikai Pretoriában házi 
őrizetben eszi a száműzetés keserű ke-
nyerét, és Salva Kiir Mayardit elnök a 
hatalomgyakorlás reális terében nem te-
kinti tárgyalópartnernek. Annak érdeké-
ben, hogy az ARCSS-t a hatalomgyakor-
lás virtuális terében mégis életben tartsa, 
Kiir a dzsúbai incidensek után az SPLM-
IO élére Taban Deng Gait nevezte ki, és 
tovább folytatja a leszámolást Machar 
szövetségeseivel.12

Gait a kinevezése után néhány héttel 
a nemzetközi közösség kényszerűség-
ből elismerte ugyan az ARCSS „má-
sik” aláírójának az új vezetőjeként, ám 
a támogatottsága a nuerek hagyományos 
szállásterületein erősen korlátozott, így 
Machar még mindig jelentős csapatokat 
tud mozgatni a Felső-Nílus régió13 egyes 
részein. Az SPLM-IO legitimáló ereje14 
okán több régi és új lázadó (szervezet) 
csatlakozott (legalábbis névleg) a mozga-
lomhoz, s nemcsak a „saját háza táján”, 
hanem a másik két történeti régióban, 
Equatoriában és Bahr al-Ghazalban is.15

A katonai győzelem jelenleg egyik 
harcoló fél számára sem elérhető, 
azonban Dél-Szudánban továbbra is 
szólnak a fegyverek, miközben Kiir 
körül egyre fogy a levegő,16 a Machar-
féle SPLM-IO pedig elvesztette a veze-
tője közvetlen jelenlétét és a regionális 
támogatást.17 A szervezet a felső-nílusi 
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térségben jelentős területeket vesztett, 
ám Equatoriában a főváros, Dzsúba, va-
lamint a tartományi központok és a jelen-
tősebb utak kivételével szinte minden te-
rületet ők vagy a velük szövetséges helyi 
csoportok ellenőriznek.18

Az évek óta dúló polgárháború súlyos 
humanitárius és gazdasági következmé-
nyekkel jár. Az ország negyedik éve „ve-
zeti” a törékeny államok indexét (Fragile 
State Index, FSI), és tulajdonképpen ro-
mokban hever: 2 millió lakosa hagyta el 
az országot, 2 millió pedig az országon 
belül vált menekültté. 6 millióan szorul-
nak élelmiszersegélyre, 1,7 millió ember 
éhezik, 45 ezren pedig az éhhalál szélén 
állnak. A legyengült lakosság körében 
áldozatait szedi a malária és újabban a 
kolera is.19

A katasztrofális humanitárius állapotok 
mellett a gazdaság is haldoklik: a polgár-
háború előtti 300 ezer hordós napi nyers-
olaj-kitermelés 118 ezer hordóra esett,20 az 
infláció 2015 decembere óta több számje-
gyű, a közszolgák és a katonák hónapok 
óta nem kaptak fizetést. A 2017. augusztus 
28-án elfogadott 2017/2018-as állami bü-
dzsének a dél-szudáni font jelenlegi árfo-
lyama mellett is csupán a kétharmadára 
van meg a fedezet, a hiányzó bevételeket 
további adók kivetésével és az üzemanyag 
ártámogatásának az eltörlésével kívánják 
elérni. Az elit eközben az eltulajdonított 
állami erőforrások segítségével és keres-
kedelmi kölcsönök felvételével fedezi a 
kiadásait és a fegyverkezést. A végletekig 
korrupt és erőszakos kleptokrata rezsim21 
tönkretette az országot. A nemzetközi kö-
zösség csupán kullog az események után: 

az ARCSS megújítása és a dél-szudáni 
ENSZ-misszió (United Nations Mission 
in South Sudan, UNMISS) létszámnö-
velése22 önmagában nem lesz elegendő 
lényegi változás eléréséhez.

A jelen tanulmány megkísérli egy 
olyan, a nemzetközi kapcsolatok és az 
államépítés elméleteire támaszkodó 
analitikus keret felállítását, amelynek a 
dél-szudáni állam kiépítésének és for-
málódásának az elemzése során történő 
használatával megválaszolhatók a dél-
szudáni államépítésre és -formálódásra 
vonatkozó következő kérdések: A folya-
mat milyen eredményekkel járt a virtu-
ális, avagy a látható, valamint a reális, 
azaz a láthatatlan politikai terekben? Az 
eredményei milyen kapcsolatban állnak a 
jelenlegi polgárháborús helyzet kialaku-
lásával és lehetséges megszüntetésével?

Az elemzési módszer keretei

Az említett kutatási kérdések megvála-
szolásához elengedhetetlen az alapfogal-
mak és a terminológiák pontos definiálása.

Az állam klasszikus, vesztfáliai, stati-
kus definíciója szerint a szuverén állam 
földrajzilag jól körülhatárolható, állandó 
lakossággal rendelkezik, s a kormányza-
ta elméletben korlátlan hatalommal bír 
az adott területen, és alkotmányosan füg-
getlen minden külső kormányzattól.

A dinamikus, az államot folyamatként 
értelmező, az államépítésnek az állam-
ra gyakorolt hatásai elemzésére sikere-
sen alkalmazott, szociológiai ihletésű 
államdefiníció23 azonban sokkal inkább 
megfelelő a jelen kutatáshoz is: az állam 
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egy hatalmi mező, amelyet az erőszak 
alkalmazása és fenyegetése jelölt ki. Az 
államot egyrészt formálja egy, a terüle-
ten koherens, azt ellenőrző, az az által 
meghatározott lakosságot képviselő szer-
vezet képe, másrészt az annak területén 
azt képviselő személyek és hivatalnokok 
tevékenysége, gyakorlata.24 E megkö-
zelítésben az állam képe és gyakorlata 
annak párhuzamosan létező és egymásra 
kölcsönösen ható két dimenziója.

Az állam dinamikus, folyamatként 
való értelmezése egyrészt lehetőséget ad 
a konstruktivista megközelítésre, azaz a 
kultúrának és az identitásnak az elem-
zésbe történő beépítésére, ily módon egé-
szítve ki a realista és a liberális főelméle-
tek paradigmáját; másrészt lehetővé teszi 
az állam fejlődésének a röppályaként, 
történeti folyamatként való felfogását és 
elemzését.25

A külső és a belső államépítés 
konceptualizálásához először határoz-
zuk meg az államépítés fogalmát! Ez az 
1990-es és a 2000-es években új kor-
mányintézmények kialakítását és a már 
meglévők megerősítését jelentette,26 és 
a célja a nem nyugati államok gyenge-
ségeinek a nyugati „állam” exportja ré-
vén történő felszámolása volt,27 azaz a 
működő demokrácia és piacgazdaság, 
illetve a burjánzó civil társadalom lét-
rehozása.28 Az ideológiai hátteret a neo-
liberalizmus elméleti rendszere által lét-
rehozott liberális béke eszméje biztosí-
totta: a szilárd hit abban, hogy az állam 
alapvetően egészséges, és a problémát 
okozó személyek, csoportok, dinamikák 
– amelyek „nem liberálisak” – külső 

beavatkozás, iránymutatás segítségével 
megváltoztathatók. Ezzel pedig a beteg 
állam29 meggyógyítható, a gazdasági és 
biztonsági problémák orvosolhatók, a 
demokráciaimporthoz szükséges intéz-
mények pedig létrehozhatók, illetve meg-
erősíthetők lesznek.

Azonban ez a modell a gyakorlatban 
rugalmatlannak és túlzottan leegysze-
rűsítettnek bizonyult (gondoljunk pl. 
Boszniára, Koszovóra és Afganisztán-
ra). Az importált állam és a liberális 
béke egyetemes megközelítéseinek és 
a nyugati központokban megálmodott 
politikáknak az adott országban, azaz a 
fentről lefelé történt implementációja túl 
sok strukturális problémát hordozott ma-
gában: a modell az alapvető legitimációs 
kérdések megoldatlanul hagyása mellett 
modern, a globális kormányzással kom-
patibilis államok létrehozása helyett azok 
nemzetköziesülését és informalizálódását 
eredményezte.30 Az adott állam az új ele-
meket (pl. a törvényhozás intézménye) 
látszólag beépítette (nemzetköziesülés), 
ám azokat a saját dinamikájának meg-
felelően lefordította, átértelmezte 
(informalizálódás).

A neoliberális intervenció politikáinak 
kritikájaként elindult kormányzási, poli-
tikai párbeszéd eredménye paradigma-
váltás lett: az államépítés – a reziliencia31 
pragmatikus filozófiájának megfelelő-
en – a 2010-es években már a valóságra 
koncentrált. Ez a lentről felfelé irányuló 
megközelítés elhagyja a külső államépí-
tési aktor paternalisztikus, szemlélői né-
zőpontját, és a meglévő hálózatokra, az 
informális realitásra, a helyi gyakorlatok 
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és értelmezések átalakító erejére épít-
kezve támogatja az államépítést, s ezzel 
túllép a liberális béke paradoxonán.32 
E megközelítéssel megszűnhet a külső 
államépítés alanya és tárgya, s megnyí-
lik az út egy együttműködő, sokkal ered-
ményesebb államépítés felé. Azonban ez 
a kritikai szociológiai paradigma újabb 
problémák halmazát hordozza,33 amelyek 
ismét csak vitákat szülnek a politika-
csinálók, -végrehajtók és a tudományos 
szféra berkeiben.

A külső és belső államépítés 
konceptualizálásához másodszor a „kül-
ső” és a „belső” kifejezésnek az e kontex-
tusban való értelmét kell meghatározni.

Alapvetően külső az az államépítés, 
amelynek a szereplői nem dél-szudáni 
aktorok, legyenek akár szilárd (állami, 
szupranacionális és egyes transznacio-
nális), akár folyékony „halmazállapotú” 
(szubnacionális/transznacionális) regi-
onálisak (pl. Etiópia, AU, IGAD) vagy 
globálisak (pl. az Amerikai Egyesült 
Államok, Kína, ENSZ-békemisszió, 
ENSZ-tagszervezet, humanitárius segít-
séget nyújtó NGO-k).34 Belső viszont az, 
amelynek aktora(i) dél-szudáni(ak) 
(a kormány, az elnök, a kormánypárt vagy 
a hadsereg tagjai, csoportjai, a politikai 
ellenzék, a fegyveres felkelők egyes ala-
kulatai, a közösségek önvédelmi csoport-
jai, az egyház,35 de főképp a Dzsúbában 
jelen lévő helyi NGO-k, akadémiai cso-
portok és más civil szervezetek).

A szétválasztás nem szükségszerű, 
azonban az elemzés szempontjából igen 
hasznos: a külső államépítés a segélye-
zés, a beavatkozás és a béketeremtés 

mezején mozog; az államot alakítja vagy 
próbálja alakítani – mindenesetre szük-
ségképpen hat rá, és kívülről befolyásolja 
annak röppályáját. A belső államépítés az 
állam belső dinamikáját, hatalmi és poli-
tikai gondolkodását követő és azt módo-
sítani igyekvő cselekmények összessége, 
amely a tudatosság különböző szintjein 
egyszerre követi a saját logikáját, és ad 
reakciót a külső államépítési és egyéb ha-
tásokra.

A „külső” és „belső” terminológia hasz-
nálatának a (jelenleg ismert) limitációi:

1. Esetenként nem egyértelmű, hogy 
egy államépítési aktor külső vagy 
belső. (Ilyen hibrid szereplő példá-
ul a diaszpórának a közösségi mé-
dián keresztül folytatott propagan-
datevékenysége.)

2. A külső és belső aktorok együtt-
működhetnek, illetve összeütköz-
hetnek egy-egy adott cselekmény-
ben, s ilyenkor a helyzet külsőként 
vagy belsőként történő klasszifiká-
lása problematikus.

3. Az akciók és reakciók szövevé-
nyében nem mindig deríthető ki az 
aktor(ok) kiléte.

A külső- és belső államépítési termi-
nológiának az alkalmazása a tanulmány 
során e limitációk figyelembe vételével 
történik.

A külső államépítési aktorok közül 
megkülönböztetünk északiakat (orto-
dox),36 akik a hidegháború vége37 óta 
a mainstream neoliberális intervenció 
diskurzusának alapján vagy (újabban) 
az annak kritikája által meghatározott 
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utakon tevékenykednek, illetve (globális 
és regionális) délieket,38 akik a realis-
ta diskurzus (érdekérvényesítés) szerint 
lépnek színre az országban. A két csoport 
meghatározását az elemzési keret meg-
követeli, ám ez korántsem egyértelmű: 
például az AU és az e kontextusban rele-
váns térségbeli szervezetei déli regionális 
aktorok, ám a neoliberális intervenció lo-
gikája szerint avatkoznak be a dél-szudá-
ni eseményekbe.

Az elemzéshez felhasználjuk a külső 
államépítések és beavatkozások, illetve a 
belső dinamika és államformálódás talál-
kozásaiból, egymásra hatásából létrejött 
kettős terminológiát, a reális és a virtuá-
lis politikai tér fogalmát.39

A reális politikai tér az autokratikus 
hatalomcentralizáció, a nyers hatalom-
gyakorlás – a Jean-François Bayart-féle 
„láthatatlan”, azaz a valódi hatalom, a 
gyomorpolitika – színpada.40 Amikor 
a reális térben a külső államépítés cse-
lekményeinek a hatására új elem jelenik 
meg, akkor használhatjuk a Berit de Gue-
vara által definiált informalizálódás kife-
jezést.

A virtuális politikai tér az állami intéz-
ményrendszer importált formája, amely 
elfedi a valóságos döntési mechanizmu-
sokat, és a saját intézményein keresztül 
végrehajtja a reális politikai térben szü-
letett döntéseket. Ez a bayart-i látható di-
menzió, a façade, amely látszatot kelt, és 
a felülről lefelé irányuló külső államépí-
tés eredményességét sugallja. A virtuális 
politikai térben megjelenő új elemek a De 
Guevera által definiált nemzetköziesülés 
folyamatát jelzik.

Az államépítés
és az államformálódás

Dél-Szudán függetlenségének kivívása 
után két évvel visszaállt a gyarmatosító 
állam rendje. Az 1956-tól 2011-ig tartó 
szudáni etnikai konstelláció után 2013 
óta egyre erőteljesebben a bemerevedő 
déli uralja a helyi politikai gondolkodást. 
Dzsúba a központ, a számos periféria 
egyre inkább törzsi alapon szerveződő 
fegyveres felkelésekkel nyilvánítja ki a 
szintén etnikai alapon politizáló és ural-
kodó állammal szembeni ellenállását, 
mivel a politikai ellenzéki tevékenység 
révén lehetetlennek bizonyult számukra 
a fennálló rend megváltoztatása.

Az egykori felszabadító mozgalom, az 
SPLM a függetlenséggel elérte a célját, 
megszerezte a hatalmat, de elfelejtette a 
legfontosabb feladatát: a lakosság felsza-
badítását az elnyomás alól. Az ötleteket 
és jelszavakat foglyul ejtette a dél-szudá-
ni belső dinamika. A mozgalom uralkodó 
elitje lemásolta és továbbvitte a decent-
ralizált, központosított állam mintáját, 
hiszen ez volt számára az egyedüli, amit 
ismert: „A dél-szudáni [elit] utánozni 
próbálja a gyarmatosítóit, hogy gyarma-
tosíthassa a saját fivéreit és nővéreit.”41

A kettős gyarmatosítás miatt évtize-
dekkel „elkésett” függetlenség, illetve a 
virtuális politikai tér korábban elképzel-
hetetlen méretű kiszélesedése (nyilvános 
diplomácia, közösségi média, kiszivárog-
tatott politikák és információk) tette kira-
katba a dél-szudáni erőszakos államfejlő-
dést, a hatalom lassú, véres megszilárdu-
lását és az elengedhetetlen reformoknak 
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a felszabadító mozgalomból kormány-
párttá lett SPLM általi elodázását.

Dél-Szudán ugyanúgy a gyarmati sor-
ból elnyert függetlenség ismert csapdái-
ba lép bele mintegy ötven évvel azután, 
mint a többi szubszaharai állam. Az ál-
lam fő jellemzője a kirakat-intézmény-
rendszer, a virtuális politikai tér, a látha-
tó és a helyi dinamika szerint kialakult 
reális politikai tér, a láthatatlan, amelyet 
átsző a korrupció és az elitnek a kliens-
rendszer általi hízlalása. Dél-Szudánban 
a korrupció nem deviancia, hanem maga 
a rendszer;42 az elit a belső dinamikát a 
gyomorpolitika alkalmazásával próbálja 
uralni, ám mivel valódi átalakulásra, a 
szolgáltatást nyújtó állam létrehozására 
a jelenlegi korlátai között nem képes, a 
meglévő eszközök rendszerét használja a 
hatalom megtartására. Erőszakot alkal-
maz az erőszakkal szemben – ezzel az 
elit és a lakosság egy része folyamatosan 
életben tartja az erőszak spirálját, s a bel-
ső államépítésben a háborút használják a 
kohézió megteremtésére és fenntartásá-
ra. Az állam jelentősen függ a fejlesztési 
és humanitárius segélytől. Gazdaságának 
másik pillérjét az olajexport jelenti, illet-
ve az annak bármilyen okból való szüne-
telése esetén a jövőbeli kivitelre felvett 
kölcsön. Az ebből származó bevétel fi-
nanszírozta a fegyverkezést, valamint a 
felduzzasztott hadsereget és államot.

A dél-szudáni államot leginkább a bel-
ső dinamikára épülő és a módszeres ki-
zsákmányolást legjobban támogató per-
manens gyarmatosítás határozza meg, 
bár azt az 1980-as évektől kezdve kö-
penyként fedi a virtuális politikai térben 

a nemzetközi államépítési és segélyezési 
felszín.

A térséget az 1840-es években meg-
kötött nemzetközi hitel- és privatizációs 
szerződések kapcsolták be a világkeres-
kedelembe – erőszakos módon, legin-
kább az államilag ellenőrzött rabszolga-
kereskedelem révén. Ennek ellenére sok 
dél-szudáni etnikai közösség képes volt 
megtartani a demokratikus szemléletű 
szervezettségét a 20. században is: a leg-
több helyi társadalomban nem volt palo-
ta, sem börtön, sem magántulajdon, csak 
egy, a kívülállók számára szinte érthetet-
len, összefonódó kölcsönösségi hálózat. 
A szociális és a gazdasági élet a csoport-
szolidaritáson alapult, ahol közvetítők és 
problémamegoldók éltek, hadvezérek és 
királyok helyett.

Miután a rabszolga-kereskedelmet be-
tiltották, és a profit termelése megszűnt, 
a dél-szudáni kormány kartúmi jutta-
tásokból élt. Sokan úgy vélik, nem is 
működött állam Dél-Szudánban. Ennek 
egyik oka az, hogy az állam nem volt 
képes mozgósítani azokat a termelési 
erőforrásokat, amelyek jól működtek 
pénz nélkül is. A kormány a beszedett 
adók helyett a londoni, kairói, kartúmi 
segélyektől függött, a társadalmat uralta 
és (többé-kevésbé) pacifikálta, de nem 
fektetett be a népbe, és nem élvezte a 
vállalkozásaik gyümölcsét.

A magántulajdon elsősorban azért nem 
fejlődött ki Dél-Szudánban, mert a fő ter-
melési erőforrások – a föld és a víz – közös-
ségi tulajdonban voltak. A pénzhasználat 
a városokon kívül ma is ritka (pl. Jonglei 
tartományban a háztartások maximum 
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heti egyszer használnak pénzt43), ami 
problémát jelent a fősodorbeli közgazdá-
szok számára, akik sokszor alábecsülik a 
törvények, a magántulajdon és a piac ki-
alakulását megelőző erőszakot, és kevés 
eszközük van az erőszakos „előtörténet” 
elemzéséhez. De probléma a baloldali 
felszabadító mozgalmak számára is: ma-
gántulajdon nélkül ugyanis nincs osz-
tályharc, és nem lehet harsogni az „azé a 
föld, aki megműveli” típusú jelszavakat.

Dél-Szudán külső államépítése tör-
téneti vonalon több paradigmaváltást 
is megélt. Ez kezdődött a hidegháborús 
kontextusban, aztán folytatódott a John 
Garang44 által 1983-ban alapított lázadó 
mozgalom, az SPLM támogatásával. Az 
1990-es évekbeli elfeledettségét pedig 
előbb (még gyarmatként) az olaj révén a 
mainstream gazdaságba való integrálása 
és az USA által támogatott, de döcögve 
induló IGAD-békefolyamat ideje alatti 
(azaz a 2000-es évekbeli) fentről lefelé 
történt államexport-kísérletek (neoliberá-
lis intervenciós politika), majd a 2010-es 
évek lentről felfelé haladó, helyi dina-
mikára támaszkodó külső államépítései 
(rugalmasságon alapuló pragmatizmusra 
épülő és a valóságra koncentráló gyakor-
lat) követték.

A külső államépítések és beavatkozá-
sok minősége és intenzitása váltakozó. 
Fegyveres konfliktus során a humanitá-
rius segélyezésre és beavatkozásra, vala-
mint a mediációra, a békemegállapodás 
megkötésére irányuló törekvésekre kor-
látozódnak, békeidőben viszont a velük 
kapcsolatos paradigmákat követve szá-
mos formát ölthetnek.

A brit gyarmatosítók gazdasági és tak-
tikai okokból tartották meg a déli régiót 
a Kartúm központú Szudán részeként. 
A brit uralom (1899–1956) nagy részében 
Dél-Szudán ún. lezárt kerület volt, de 
nem munkaerőraktár, mint Dél-Afrika és 
Kenya belépési törvényekkel ellenőrzött 
területei, hanem az egyiptomi kormány-
nyal szembeni birodalmi nyomásgya-
korlás eszköze. A terület lakóit törzsekre 
osztották, hogy visszatartsák a politikai 
öntudatra ébredésüket, és Kartúm leg-
szegényebb, legelmaradottabb és legvál-
tozatosabb perifériájává tegyék az or-
szágrészt.45 A britek a dél-szudániaknak 
adták a különválást, a vallást és az angol 
nyelvet, de Kartúmnak az irányítást. 
A függetlenség előestéjén pedig Kartúm 
nem vette figyelembe a délieknek a hata-
lomban való részarányos képviseletükre 
vonatkozó igényeit.

Szudán 1956-ban elnyert függetlensé-
ge a brit adminisztráció szudanizációját, 
azaz az északi, arab identitású elit hata-
lomátvételét jelentette. Dél-szudáni pers-
pektívából nézve csupán a gyarmatosító 
kiléte változott. A déli régiók politikai 
és fegyveres ellenzéke megkezdte a Kar-
túmmal szembeni félévszázados ellenál-
lását és polgárháborúit.

A kezdeti ellenállás (1955–1962) és az 
első polgárháború (1963–1972)46 nem-
zetközi elszigeteltségben zajlott, a külső 
beavatkozás nagyrészt a béketárgyalások 
támogatásában merült ki, kisebb részben 
pedig humanitárius segítség formájában 
történt.47 Az észak–déli első polgárhábo-
rút lezáró addisz-abebai békekötés utáni 
egy évtizedes fegyvernyugvást követően,48 
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1983-ban kitört a második belviszály 
(1983–2002), amelyben a nemzetközi 
közösség erőteljes szerepet vállalt a hu-
manitárius segélyezés révén,49 a polgár-
háborút lezáró, 2005-ös CPA-hoz vezető 
IGAD-békefolyamat elősegítésével és 
a déli felszabadító szervezet, az SPLM 
támogatásával. Ez utóbbi közül kerül-
tek ki a CPA időszakában (2005–2011) 
a regionális kormányzat tagjai. A külső 
államépítés optimizmusa mutatkozott 
meg a 2005 és 2013 közötti békeidőben: 
kapacitásbővítés, beruházások, fejleszté-
si tervek – a külső államépítési aktorok 
hittek a befektetés megtérülésében, és a 
felszabadító mozgalomból az új hatalom 
birtokosává lett SPLM is beépítette ezt a 
hitet a kormányzati stratégiákba.

A külső államépítés ortodox aktorai 
ebben az időszakban a G7+ csoportnak 
a béke- és államépítési iránymutatása50 
szerint tervezték és alakították a dél-
szudáni jelenlétüket, így kisebb módo-
sításokkal, de még mindig a neoliberális 
intervenció elveit követték, azaz a nem 
funkcionáló államot akarták megjaví-
tani. Ez a narratíva érvényesült mind 
a donorok, a nemzetközi ügynökségek 
diskurzusaiban, mind a dél-szudáni kor-
mány virtuális politikai térben való meg-
nyilvánulásaiban. Tehát a dél-szudáni 
államépítésbe való külső beavatkozás az 
1983-tól 2013-ig terjedő időszakban leg-
főképp az alapszolgáltatások (biztonság, 
élelem, orvosi ellátás, alapfokú oktatás) 
biztosításában és az állam kapacitásának 
a kiépítésében nyilvánult meg.

Az ortodox aktorok számára a fő dis-
kurzus Dél-Szudánban továbbra is a 

konfliktus idején nyújtandó humanitári-
us segítség, illetve azt követően az alap-
szolgáltatások biztosításához szükséges 
kapacitásépítés maradt. Csakhogy ez az 
inkább statikus modell kevéssé alkal-
mazható a dél-szudáni valóságra, ahol 
a konfliktus ideje alatti és utáni csoma-
gokból válogatniuk kell az aktoroknak, 
és mindenképpen eredményeket kell pro-
dukálniuk a virtuális hatalomgyakorlás 
terén. Az intézményi és a törvényalko-
tási háttér csak a virtuális politikai teret 
duzzasztotta, a reálisat nem alakította át.

A dél-szudáni elit hatalomgyakorlá-
sának a látható dimenziója félrevezető 
volt: az egységes hang csupán a látszat, a 
façade a gyomorpolitika színpadán való 
manőverezéshez. A nemzetközi közösség 
északi szereplői számára a látszatból való 
kijózanodást a 2013 decemberében kitört 
déli polgárháború jelentette, amely után 
tagadhatatlanná vált a tény, hogy az ot-
tani államépítési projekt nem hozott tar-
tós eredményt, sőt a külső erőforrások a 
klientelista, neopatrimoniális struktúrák 
megszilárdulását segítették elő,51 azaz a 
reális politikai tér változatlan maradt.

A látható és a láthatatlan dimenzióinak 
a dél-szudáni változata a politikai retori-
kában kifelé az új – amely egy pénzalapú, 
erőteljesen bürokratikus világba illeszke-
dik –, befelé pedig a régi, amely egy nem 
pénzalapú, hanem etnikai, illetve rokoni 
kötelékeken alapuló társadalomba illik.

Az állam ahelyett, hogy az érdekeit 
összhangba hozná a társadalom terme-
lési lehetőségeivel, a bevételeit kívülről 
kapja, és leosztja azt: nagyrészt a politi-
kusoknak és a hadseregnek, a maradék 
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pedig a kormánytisztviselők és az álla-
mi alkalmazottak bére lesz. 2005 előtt 
az erőforrások a gyarmati központokból, 
majd Kartúmból érkeztek (elég szűkmar-
kúan), utána pedig olajbevételek formá-
jában, amelyek regionális mércével igen 
gazdaggá tették a dél-szudáni kormányt. 
Ám az nemigen költött fejlesztésekre, és 
a legtöbb állampolgár életére nem tudott 
számottevően hatni. Ahelyett, hogy be-
fektetett volna, vagy keresett volna olyan 
gazdasági befektető csoportokat, ame-
lyek ezt megtették volna helyette (helyi 
vállalkozók, gyári munkások vagy helyi 
potentátok), kis összegeket juttatott ezek-
re a területekre, bérek formájában.

Mivel nincsenek tiszta gazdasági ér-
dekcsoportok, a független kormány rep-
rodukálja azt, amit a gyarmati elődei 
tettek: a lakossággal való kapcsolatát et-
nikai vonalakon építi ki. A helyi közös-
ségekből törzseket csinál. Törzsfőnököt 
nevez ki az élükre, azután velük tárgyal 
az adóztatásról és az együttműködésről. 
E módszer alkalmazása a kormány ré-
széről szinte elkerülhetetlen az ipari és 
kereskedelmi bázist nélkülöző területe-
ken, azonban komoly hátulütői vannak. 
A kormányzat az állami alkalmazottak 
bérén keresztül tud hatással lenni a helyi 
gazdasági életre, azonban a bérezéshez 
szükséges anyagi erőforrások – Dzsúbán 
és a tartományi központokon kívül – el-
enyészőek. Ezért hozták létre (a decent-
ralizáció jelszavának álcája mögött) az új 
tartományokat – etnikai alapon és a din-
káknak kedvező módon.52 A dinka domi-
nancia az elit szemszögéből a hatalom 
megőrzésének a záloga – ám az egyúttal 

az etnikai alapú mobilizálás és konfliktus 
fenntartója is.

A társadalmi kölcsönösség elvén szer-
veződő közösségeket a polgárháborúk 
során felváltotta egy sokkal kevésbé ki-
számítható és nagyobb éhséget szülő 
rendszer. Amikor nincs élelem (a kedve-
zőtlen időjárás, a helyi vagy a régiót érin-
tő konfliktus miatt elmaradt vetés/aratás 
következtében), néhányan élelmiszerse-
gélyhez jutnak, de a többségnek úgy kell 
megvennie, pedig ritkán jutnak pénzhez. 
Egyesek vagy bizonyos közösségek szá-
mára a fegyver termelési eszközzé vált 
(főleg a Felső-Nílus régióban). A jószág-
rablás nagyobb léptékű, több nyereséggel 
kecsegtető, de több veszteséggel is járó 
„foglalkozás” lett. A fiatal férfiak a kö-
zösségi rendszerből kiszállva jóval na-
gyobb hatalomra tettek szert – a lányok, 
az asszonyok és az idősek rovására. A lo-
pott jószágot eladják: az erőszak pénzt és 
piacot teremt. A pásztorkodó közösségek 
viharos átalakulása a fiatal férfiak újfaj-
ta, etnikai alapon szerveződő gazdasági 
és katonai hatalommal bíró fegyveres 
mozgalmait hozta létre. A 2013-ban ki-
robbant polgárháborúban nélkülük nem 
lettek volna olyan erősek a felkelők.53

Függetlenségünk első öt évét az erő-
szak, a bizonytalanság és a belharcok 
fémjelzik. Mind Salva Kiir kormá-
nya, mind Riek Machar lázadói így 
beszélnek: „Mi szabadítottuk fel ezt 
az országot, tehát nekünk kell ural-
nunk.” Tévednek, csupán egy részét 
mondják el a felszabadításhoz veze-
tő küzdelemnek, hiszen egy csoport 
vagy párt sem sajátíthatja ki a fel-
szabadítást: mi mindannyian vittük 
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véghez azt. Valójában ez az egyol-
dalú narratíva és vita arról, hogy ki 
szabadította fel Dél-Szudánt, ez az 
okozója a mostani, a 2013-ban Kiir 
és Machar által vezetett erők közt 
kirobbant konfliktusnak. Az elnök, 
Kiir a saját dinka etnikumának kép-
viselőit részesítette előnyben a kor-
mányzati pozíciók, állami hivatalok 
leosztásakor, és nem büntette meg a 
törvényszegő magatartásukat, míg 
Riek Machar ugyanezt tette alelnök-
ként az ő nuer etnikumával. Ezek a 
cselekmények bebetonozták az exk-
luzív narratívát, miszerint a kivívott 
függetlenség áldásai elsősorban a sa-
ját etnikumukat illetik.54

A kiút a szolgáltatások biztosításának 
és a dél-szudáni létezés logikájának, a 
reális politikai térnek a megváltoztatá-
sában rejlik. Ebben fontos nemzetépítő, 
erősítő eszközök a városi civil és vidéki 
egyházi, a helyi szintű békítő, lokális bé-
keteremtő folyamatok.

A történelem a függetlenség kivívása 
után is ismétli önmagát, a mozgalmi tak-
tikát meg kell újítani: a „nagy sátor” épí-
tése és szétszakadása, majd újjáépítése 
nem működőképes az uralkodó politikai 
diskurzus megváltoztatására. Az SPLM 
a dél-szudáni függetlenség után sem volt 
képes a mozgalmat magasabb szintre 
emelni.

A két országra szakadás után eltűnt 
Kartúm, és a függetlenségre oly régóta 
váró állam reális hatalomgyakorlási te-
rének az ellenőrzése lett a tét, amit Salva 
Kiir és közvetlen köre (a hozzá közel álló 
katonai vezetők és a dinka vének tanácsa 

[Jieng Council of Elders, JCE]55) szerzett 
meg, és a látható dimenzió kirakata, a 
façade mögött a dél-szudáni politikai 
gondolkodásnak megfelelő eszközökkel 
tartja meg azt. Az etnikai logika rend-
kívül megnehezíti az együttműködést: 
a nuerek úgy gondolják, ők képviselik 
a dinkák és az equatoriaiak érdekeit is, 
és meg tudják akadályozni az állam 
teljes „eldinkásodását”. A dinkák, az 
equatoriaiak és a többi etnikai csoport 
azonban úgy érzi, a Machar-féle SPLM-
IO győzelme csak a dinka dominancia 
nuerre cserélése lenne, ezért nem áll be az 
ellenzék nagy része a párt mögé, s inkább 
saját csoportokat hoztak létre. A főképp 
etnikai vonalon szerveződő ellenzéki 
csoportok egyetlen közös célja Salva Kiir 
és a jelenlegi hatalom leváltása: annak 
épp az etnikai bázisát és diszkriminá-
cióját vetik a szemére a legfőbb problé-
maként. E paradox helyzet okán komoly 
koalíció létrehozására és a dél-szudáni 
politikai gondolkodás megváltozására a 
közeljövőben halvány esély mutatkozik.

Az elnyomottak negatív identitása 
(minden olyan önazonosításra alkalmas 
eszme, amely nem szudáni, nem Kar-
túmból jött, a dél-szudáni identitáshoz 
tartozik) megmaradt a legfőbb nemzet-
építő erőként (ellenállás a központnak), 
az elithez tartozás változatlanul szárma-
zási alapon folytatódik, a klientelista lo-
gikának megfelelően. Azonban az állam 
vezetésének, az elitnek a saját szabályai 
szerinti és a külső államépítési cselekmé-
nyekhez alkalmazkodó államépítése mel-
lett a magára hagyott lakosság is építi a 
saját államát – azokkal az erőkkel, amelyek 
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nem gyors megoldást keresnek a dél-szu-
dáni segélyezés alanyainak (függőség ki-
építése és fenntartása), hanem a lehetősé-
gekre építve haladn(án)ak. Ennek a leg-
alsó szinteken folyó belső államépítésnek 
a főbb aktorai: az egyház, vidéken a kö-
zösségi védelmi csoportok, a városokban 
pedig a civil szervezetek.

Dél-Szudán jelenleg a permanens 
gyarmatosítás állama, és a belátható jö-
vőben az is marad. A mostani állambe-
rendezkedés megváltozásához a helyi di-
namika gyökeres megváltozására lenne 
szükség, azonban ez nem érdeke az ural-
kodó elitnek, a harcban szocializálódott 
és fegyverrel is érvelő mozgalmi veze-
tőknek, akik mindent megtesznek, hogy 
fenntartsák a status quót, akár háborút is 
viselnek a „nagy sátorból” kilépett vagy 
kitaszított csoportok ellen.

A hagyományos abszorpciós belső 
alapdinamika békeidőben a „nagy sátor” 
építése, az ahhoz szükséges erőforrás hi-
ányában vagy konfliktus alatt az adott 
fegyveres ellenzéki csoport legyőzése. 
Az olajbevételek 2005 utáni megjelenése 
és egyes alapszolgáltatások biztosításá-
nak a külső államépítési aktoroknak való 
kiszervezése (mint a külső államépítési 
akciók járulékos eredménye) megnövel-
te a biztonsági kiadásokra és az állami 
és katonai fizetésekre fordítható össze-
get. Azonban a szinte kizárólag az olaj-
exportra épülő gazdaságban (amely a 
CPA időszakában az állami bevételek 98, 
2014-ben pedig az export 99,8 százalékát 
jelentette56) hatalmas gondokat okozott, 
hogy a nyersolaj kiviteléből származó 
bevételek drasztikusan csökkentek az 

elmúlt években. Ennek okai a következők 
voltak:

1. Az olajkitermelés a polgárháborús 
helyzet miatt napi 330 ezer hordó-
ról 118 ezer hordóra csökkent.

2. A nyersolaj világpiaci ára 2014 óta 
akkorát esett, hogy a Szudánnak 
fizetett tranzitdíj57 megközelíti, sőt 
meg is haladja az eladásból szár-
mazó bevételt.

3. A dél-szudáni fontot az addigi, dol-
lárhoz kötött árfolyamról 2015 de-
cemberében, megfelelő előkészítés 
nélkül átváltották egy irányítottan 
lebegtetett árfolyamra. Ennek ha-
tására a valuta elértéktelenedett, 
az infláció szárnyalni kezdett, a 
központi bank valutatartalékai ki-
merültek, és a további kölcsönök 
felvételére kényszerülő állam adós-
sága csak tovább nő.

A „nagy sátor” építésére koncentráló 
stratégia hagyományos modellje a gaz-
dasági nehézségek miatt nem alkalmaz-
ható, ezért a lázadások fegyveres „ke-
zelése”, a katonai győzelem kecsegteti a 
kormányt a helyzet megoldásával. Salva 
Kiir továbbra is a „nagy ember” szere-
pében tetszeleg,58 aki a legitimációját a 
mozgalmi múltjából szerezte, és a reális 
hatalomgyakorlás terében tetszés sze-
rint cserélhet le kormánytisztviselőket, 
hozhat létre új tartományokat, és tarthat-
ja fenn a külső legitimációját a virtuális 
hatalomgyakorlás terének eszköztárával. 
Ez utóbbi legfőbb aktuális példái közé 
tartozik az ARCSS-békeszerződés vég-
rehajtására való hivatkozás, az egyoldalú 
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tűzszünet bejelentése, ám annak folya-
matos megszegése, és a 2016 decembe-
rében meghirdetett nemzeti párbeszéd 
(national dialogue). A dialógus célja a 
megbékélés és a 2015-ös békeszerződés 
útjára való visszatérés, azonban azt az el-
nök egyoldalúan hirdette meg, az irányí-
tó bizottságot ő jelölte ki, ráadásul elő-
zetes konzultáció nélkül.59 Nem meglepő, 
hogy a szigorú keretek között tartott pár-
beszéd – amelynek vezetéséről Kiir csak 
2017 májusában mondott le – nem nyújt 
lehetőséget a valódi, nyitott egyeztetésre, 
és a megtorlástól való félelem miatt vagy 
lelkiismereti okoktól vezérelve, de mind 
a fegyveres, mind a politikai ellenzék 
gyakorlatilag bojkottálja a nemzeti pár-
beszédben való részvételt.60

Az ARCSS-szerződésben rögzített át-
meneti időszak 2018 augusztusában lejár, a 
valódi béke és a szabad választások egyre 
kisebb reális esélye nélkül. A nemzetközi 
közösség pedig továbbra is a humanitári-
us segélyek nyújtásával (azaz egy tüneti 
kezeléssel) nyugtatja magát,61 és a virtuá-
lis politikai térben, a látható dimenziójá-
ban megakadt az erőszak abbahagyására 
és a 2015-ös békeszerződés végrehaj-
tására való felszólítás. A súlyos problé-
mákon vélhetően a 13.000 fős UNMISS 
4000 fővel történő bővítése sem fog ér-
demben segíteni, csak megnyugtatásul 
szolgál majd az ENSZ békefenntartó és 
humanitárius tagszervezetei és a donorok 
számára.

Konklúziók, összegzés

A külső aktorok (gyarmatosítók, ál-
lamépítők) államként való fellépése, ál-
lamépítése, támogatása dinamikusan 
formálta a belső aktorok (a felkelők, a 
szeparatista Anya-Nya mozgalom, az 
SPLM, a kormány) felszíni működését, 
hogy azok mindig releváns és érdekér-
vényesítési maximumra törekvő reakci-
ót tudjanak adni. E dinamikus működés 
mutatja a dél-szudáni elitnek a negatív 
identitásából fakadó hozzáállását a külső 
aktorokhoz, a túléléséhez és a saját gya-
rapodásához szükséges rendkívüli alkal-
mazkodóképességét, valamint a belső 
szabályok makacs tartósságát.

Dél-Szudán belső dinamikája működ-
teti a belső államépítést, amelyre ráte-
lepedett az elit, és a saját militarizált 
államrendjével, annak logikájával bővíti 
az állam vezetését és intézményeit. Eh-
hez az SPLM által folytatott államépítés-
hez csatlakozott a nemzetközi közösség 
a rendkívül sok állami és nem állami 
szereplővel dübörgő, elképesztő módon 
diverzifikált külső államépítési projekt-
jével, amely már a második észak–déli 
polgárháború (1983–2005) során elindult. 
Azonban hamar kiderült, hogy az ország-
ban akkor sincs béke, ha nincs háború, 
és az állami intézmények jelentős része 
a nemzetközi humanitárius és fejlesztési 
szervezeteknek van kiszervezve. A külső 
államépítési projekt (virtuális politikai 
tér) engedelmeskedik Dél-Szudán belső 
dinamikájának (reális politikai tér), és az 
államnak e szabályok szerint kell játsza-
nia. A reális hatalomgyakorlás jellegét 
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és szabályait Hilde Johnson62 szerint a 
korrupció, a törvény helyett a fegyverek 
irányítása és az önkiszolgáló (a lakosság 
szükségleteit mellőző) kormány formál-
ja.63

A mozgalmi örökség neopatrimoniális 
reális hatalomgyakorlási tere által irá-
nyított belső államépítés és az annak kri-
tikájaként létrejött ellentétes erők (ellen- 
és kiegészítő államépítések) folyamatos 
interakcióban vannak a változó interven-
ciós politikák által irányított külső állam-
építésekkel.

Dél-Szudán a hidegháborús pater-
nalisztikus és önérdeken alapuló állam-
építésektől az ideológiailag elkötelezett, 
fentről lefelé irányuló, a nyugati állam 
exportján alapuló neoliberális államépí-
téseken át a szociokulturális normákon 
és értékeken nyugvó, lentről felfelé irá-
nyuló specializált államépítésekig min-
denből részesült. A dél-szudáni elit egy-
szerre lett ellenálló a külső államépítési 
gyakorlatokkal szemben és függő azok-
tól; ehhez igazodott az évszázadokon át 
fejlődött, a hosszú elnyomás elleni, s a 
polgárháborúk során erőszakossá vált 
dél-szudáni politikai gondolkodás.

A láthatatlan legyőzte a láthatót, a 
reális politikai tér eseményei egyre in-
kább figyelmen kívül hagyják a virtuális 
politikai tér kereteit, a központi hatalmi 
struktúrák nem érnek el bizonyos perifé-
riákra, így azok ideiglenes felszabadított 
területeket hoznak létre, amelyek függet-
lenek maradnak – a hadsereg érkezéséig. 
Akkor azonban vagy fegyveres harc ve-
szi kezdetét, amely a lázadók legyőzéséig 
tart (minek következtében a civil lakosság 

kénytelen elmenekülni), vagy „megvá-
sárolják” (a „nagy sátorba” integrálják) 
őket.

A függetlenség kivívásáig dinamiku-
san fejlődő SPLM a hatalomra kerülése 
óta visszafejlődött, visszaesett a fegy-
veres konfliktusba. Úgy tűnik, a külső 
beavatkozás egyik formája (békéltető 
tárgyalások lokális, regionális és glo-
bális szinten, békeszerződés [ARCSS], 
békefenntartás [UNMISS], fejlesztési és 
humanitárius segélyezés) sem tudta elin-
dítani az ország vezetését a „jó kormány-
zás” útján, vagy legalább elérni azt, hogy 
száműzze a fegyverrel való érvelést a po-
litikai gondolkodásból és a nemzetépítés 
gyakorlatából.

Csakhogy a fegyverrel történő érvelés 
gyakorlata – a katonák fizetése, fegyve-
rek és lőszerek vásárlása és a lázadók le-
győzése vagy a „nagy sátorba” terelése – 
költséges program. A dél-szudáni hagyo-
mányos politikai gondolkodás logikája 
szerint ilyen helyzetben szükség van egy, 
az etnikumokon felül álló, John Garang 
formátumú vezetőre, aki képes lehet 
arra, hogy felülemelkedjen az etnikai és 
klientelista vonalon működő fegyveres 
csoportok dinamikáján. Természetesen 
megválaszolatlan kérdés marad, hogy 
Garang valóban a megfelelő szintre tudta 
volna-e emelni a mozgalmat a független-
ség után.

Egy ilyen formátumú, „emberfeletti” 
vezető hiányában azonban a reális poli-
tikai tér pénz nélküli változata, a fegy-
veres konfliktusok szövevényes és fo-
lyamatosan változó hálója marad a belső 
dinamika alapja egészen addig, amíg a 
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jelenlegi uralkodó elit vagy az azonos lo-
gika szerint működő fegyveres ellenzéke 
uralja a központot és a perifériát. A mos-
tani politikai gondolkodás átalakulására 
utalnak már jelek (az egyház közösségi 
szinten tett békéltető erőfeszítései és a 
fegyveres ellenzék politikai összefogása), 
ám a lényegi változáshoz még hosszú és 
rögös út vezet.

A dél-szudáni katasztrofális gazdasági 
és humanitárius állapotokért az uralko-
dó elit a fegyveres ellenzéket teszi fele-
lőssé, és a problémák tüneti kezelését 
kiszervezi, bizonyos külső államépítési 
aktoroktól várja el. Eközben továbbra is 
alkalmazza a fegyveres csapásokat és a 
perifériák erőszakos ellenőrzését.

Az ortodox külső államépítési aktorok 
az uralkodó elitet teszik felelőssé, hogy 
az aktuális intervenciós és államépítési 
paradigmának megfelelően meghatáro-
zott és megtervezett (a helyi sajátossá-
gokat figyelembe vevő) reformok nem 
történtek meg, ezért a hatalomért és az 
erőforrások megszerzéséért folytatott 
harc eszközei ugyanazok.64 A változó 
államépítési politikák dél-szudáni alkal-
mazása nem adott választ az országban 
jelentkező alapproblémákra.

A dél-szudáni fegyveres és politikai 
ellenzék65 szerint szintén az uralkodó 
elit a felelős, és a megoldást leginkább 
abban látják, hogy ők kerüljenek hata-
lomra. Csakhogy nincs biztosíték arra, 
hogy az nem járna együtt az erőszakos 
neopatrimonialista és klientelista rend-
szer továbbélésével.

A valódi megoldásra a felelősség meg-
osztása és az elszámoltatás adna lehető-
séget. Az ARCSS-ben előirányzott hibrid 

ítélőbíróság (Hybrid Court for South 
Sudan, HCSS)66 felállításához és műkö-
déséhez azonban béke kell. Az uralko-
dó elit tudja, hogy amíg polgárháborús 
helyzet van, rendkívül kicsi az esélye az 
elszámoltatásnak, és a virtuális politikai 
térben tett megfelelő lépésekkel meg-
tarthatja a hatalmát. Az, hogy ez meddig 
sikerül neki, úgy tűnik, a külső aktorok 
és a belső nem állami szereplők további 
lépésein múlik.

A tanulmány elején feltett kutatási kér-
déseket az elméleti vizsgálati keretben az 
elemzés során meg lehetett válaszolni, 
ez alapján úgy látom, hogy a felállított 
elméleti keret alkalmas a dél-szudáni ál-
lamépítések és államfejlődési folyamatok 
vizsgálatára.
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