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A konfliktus háttere

A nyugat-szudáni Darfúr tartományban, 2003 márciusában, fegyveres összetű
zés tört ki két felkelést szító1 helyi szervezet, az Igazság és Egyenlőség Moz
galma (továbbiakban JEM -  Justice and Equality Movement) és a Szudáni Felsza- 

badítási M ozgalom/Hadsereg (továbbiakban SLM/A -  Sudanese Liberation Move
ment/Army), illetve a kormányerők, valamint az általuk támogatott paramilitáris erők, 
az úgynevezett dzsandzsavíd milíciák között, amely ez idáig több tízezer -  főleg civil 
-  áldozatot követelt, valamint körülbelül egymillióra tehető azon darfúriak száma, aki
ket elűztek lakóhelyükről, és csaknem százezer fő a szomszédos Csádba menekült.2 
A két felkelő szervezet erős törzsi-etnikai kötődéssel rendelkezik, ugyanis az SLM/A 
harcosai főleg a fúr és maszalit; míg a JEM tagjai leginkább a zaghava népcsoportból 
rekrutálódnak, akik többnyire letelepedett életmódot folytatnak, és megélhetésük for
rását a földművelés adja. Az említett három népcsoport „afrikai" eredetű, szemben a 
kormányzat által támogatott dzsandzsavíd milíciákkal, melyek arab származásúak, és 
a térségben élő nomád baggara népcsoporthoz kötődnek. A darfúri konfliktust tehát a 
szakirodalom leggyakrabban a letelepedett afrikai és a nomád-állattartó arab népcso
portok közötti törzsi-etnikai konfliktusként írja le, melyben óriási szerepet játszottak az 
1980-as évek óta végbemenő környezeti változások: a sivatagosodás, a vízkészletek 
pusztulása stb. Mindezek ellehetetlenítették az egyes törzsek létfeltételeit, és azok ösz- 
szeütközéséhez vezettek. A fegyveres összetűzés kirobbanásában óriási szerepet ját
szott az iszlamista kartúmi kormány is, amely erőszakos politikájával felborította az 
egyes törzsek közötti tradicionális konfliktuskezelési technikákat, és alaposan bele
folyt a térség közigazgatási rendszerének átalakításába. A krízis egy másik dimenziója 
Darfúr politikai és gazdasági marginalizálódása az ország életében. Ezt különösen a 
szudáni polgárháború lezárulása jelzi, ugyanis a béketárgyalásokból teljesen kihagy
ták a darfúri képviselőket.
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A nemzetközi közösség megkésve reagált a darfúri krízisre, először 2004-ben -  a ra- 
andai népirtás tizedik évfordulóján -  hangoztatták a szudáni kormányzat felelősségét. 
Az etnikai tisztogatásról, illetve a népirtás tényéről folyó nemzetközi jogi vita mintha 
megbénította volna a nagyhatalmakat, a szudáni humanitárius válság 2004 nyarán kü
lönösen súlyossá vált. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa ugyancsak tehetetlenségéről tett 
tanúbizonyságot, ugyanis a szudáni kormányt elítélő határozatait megkésve, csak 2004 
második felében fogadta el. A BT követeléseinek elmulasztása azonban komolyabb 
szankciók nélkül maradt. Az Afrikai Unió végül létrehozott egy tűzszüneti bizottságot, 
mely a kormányzat és a két felkelő szervezet között 2004. április 8-án megkötött, úgy
nevezett n'dzsamenai fegyverszüneti megállapodás ellenőrzéséért felelős. A mind
össze négyezer fős katonai megfigyelő csoport nem tudott reális eredményt felmutat
ni a Franciaország nagyságú területen. A darfúri kérdés tehát a mai napig megoldat
lan, nem beszélve arról, hogy a Basír-kormány mindent elkövetett annak érdekében, 
hogy ellehetetlenítse a nemzetközi segélyszervezetek működését.

E tanulmány célul tűzi ki, hogy rámutasson a darfúri konfliktus belső mozgatóru
góira, valamint a nemzetközi közösség hozzáállására. Elemezni kívánja Darfúr termé
szetföldrajzi viszonyait, a természeti környezet változását és ennek kapcsán az egyes 
törzsek történetét, egymással való viszályát. Ezen túlmenően megpróbálja a darfúri 
krízist elhelyezni a világpolitikai palettán, azaz ismertetni azon tényezőket, melyek a 
nemzetközi közösséget befolyásolták a humanitárius válsággal kapcsolatos fellépésé
ben. Különös figyelmet szentel az Egyesült Államok, az ENSZ Biztonsági Tanácsa és az 
Afrikai Unió motivációinak.

A törzsiség és a természeti erőforrásokért folytatott harc 
Darfúrban

Darfúr Szudán -  Afrika legnagyobb területű állama -  nyugati régiójában fekszik. Egé
szen a brit-egyiptomi gyarmatosítás idejéig megőrizte a függetlenségét, amely hozzá
járult egy önálló darfúri identitás kialakulásához. 1916-ban Darfúrt a brit-egyiptomi 
kondomíniumhoz csatolták, azonban a gyarmatosító hatóság helyén hagyta a tradicio
nális törzsi közigazgatást, amely főleg a műveltebb, iskolázottabb fúr lakossághoz 
kötődött.3 Darfúr neve is a fúr népcsoporttól eredeztethető, annyit jelent, hogy a fúrok 
hazája /földje. A régió etnikailag nem tekinthető homogén egységnek, az antropológu
sok ugyanis 36 jelentős törzset számláltak meg, amelyek altörzsekre, klánokra és még 
kisebb egységekre oszthatók. A legfőbb választóvonal mégis az arab és nem arab tör
zsek között húzódik, amely a történelemben elmosódott, ugyanis Darfúr karavánutak 
és különböző kereskedelmi utak (például rabszolga-kereskedelem) középpontjában 
fekszik.4 A fúrok, akik főleg a termékenyebb, vulkanikus Dzsebel Marra (Marra-hegy)
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környékén élnek, az elefántcsont-, rabszolga-, ébenfa- és fűszerkereskedelemre alapoz
ták a Fúr Szultanátus gazdasági önállóságát. Alapvetően letelepedett életmódot foly
tatnak, legjelentősebb terményeik közé a köles- és a cirokfélék tartoznak, melyek jól 
megférnek a száraz szavanna éghajlatával. Ezen terményeket cserélik el ruhára, teára, 
cukorra. Nyelvileg is különállóak, hiszen a fúr nyelvet beszélik, azonban az arab nyelv 
amolyan „lingua francává" vált körükben, különösen a városokban élők között. Az 
1990-es évek területi átszervezéseinek hatására a fúrok jelenleg Darfúr mindhárom ré
giójában megtalálhatók.

A maszalit népcsoport főleg Nyugat-Darfúr (Gharb Darfúr) Csáddal határos vidé
kén él, a fúrókhoz hasonlóan szintén nem arab, „afrikai" eredetű, önálló nyelvvel ren
delkezik. Körülbelül 300 000-re tehető a létszámuk, s szintén letelepedett életmódot 
folytatnak. Végül a harmadik „afrikai" eredetű nép, a zaghava vagy béri -  szemben az 
előző kettővel -  félnomád életmódot folytat, azaz gazdaságuk alapját az állattartás és 
a földművelés egyaránt meghatározza. A teve, kecske és szarvasmarha afféle értékmé
rőnek is szolgál a mindennapokban. Kézművesként, kereskedőként is találkozhatunk 
velük. Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy a gyarmati időkben mesterségesen meg
húzott országhatárok következtében ezek a népek nagy számban megtalálhatók a 
szomszédos országokban is.5 Mindhárom afrikai eredetű népcsoport más-más időben 
ugyan, de felvette az iszlámot, amely összekeveredett a helyi vallási szokásokkal, tra
díciókkal, afféle „száheli iszlám" formájában. Az iszlám elterjesztésében különösen 
nagy szerepe volt a szúfi derviseknek, annak a népi vallásosságot előtérbe helyező 
misztikus irányzatnak, amelynek tanításai távol esnek az ortodox iszlám dogmáitól, 
viszont rendkívül közel állnak a darfúri népek vallási szokásaihoz.6

A legfontosabb arab eredetű népcsoport az úgynevezett baggara7, tagjai főleg a 
Darfúr déli részén húzódó sávban élnek, a száraz-esős évszak váltakozásával déli-észa
ki irányban vándorolnak. Eredetük a mai Szaúd-Arábiáig vezethető vissza, azaz az isz
lám vallás keletkezésének helyére, ahonnan a XV. század környékén vándoroltak el Af
rikába, és 1504-ben érkeztek meg a Nílus völgyébe, ahol jelenleg is főleg állattenyésztés
sel foglalkoznak. Jelentős számban élnek a mai Csád területén is. A baggara törzsek ál
talában arabul beszélnek, azonban vannak közöttük más nyelvet beszélők is. Az 1880- 
as, 1890-es években a baggarák és az afrikai törzsek együtt harcoltak a gyarmatosítók 
ellen a Mahdi hadseregében, és számos fontos állami tisztséget is birtokoltak.8

Érdemes visszautalni arra a tényre, hogy Darfúr történelme során az etnikai törés
vonalak elmosódtak, és a XX. században már nem feltétlenül különböztethető meg egy 
arab nomád, egy nem arab „afrikaitól". Az 1500-as évektől kezdve a törzsek között ro
koni kapcsolatok alakultak ki, a baggarák gyakran házasodtak más törzsbeliekkel. 
Antropológiai jegyeik is meglehetősen hasonlók, a keveredés folytán mindenkinek sö
tét a bőrszíne, eltérően egy közel-keleti arabtól. Az életmód alapján sem különíthetők 
el markánsan, hiszen nem minden darfúri arab él nomád életmódot, vannak közöttük
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letelepedettek is, de az afrikaiak között is találunk vándorló törzseket. Vallásilag is 
egységesek, a XIV-XV. század környékén felvett iszlám identitásuk életük szerves ré
szévé vált. Az afrikai és arab népek közötti különbségtétel tehát amolyan mesterséges 
szembeállítás, amely történelmileg egyáltalán nem állja meg a helyét.9

A Darfúrban élő népek évszázadokon keresztül maguk oldották meg vitáikat a tör
zsi szokásjog alapján. Egészen az 1980-as évekig nem jegyzett fel a történetírás komo
lyabb fegyveres összetűzést az egyes törzsek között. Ilyen értelemben a darfúri konf
liktus új keletű afrikai probléma, amely nem vezethető le a térség történetéből, illetve 
a gyarmatosítás hátrányos következményeként sem értékelhető. A brit-egyiptomi 
kondomínium közigazgatására jellemző volt az úgynevezett bennszülött közigazgatás 
támogatása, azaz politikai és gazdasági okokból sem érintették a tradicionális törzsfő
nökök szerepét.10 Khalid Ali El Amin Kelet-Szudánról szóló tanulmányában részlete
sen rámutat a törzsi közigazgatás sajátosságaira: a legfelsőbb törzsi funkció az 
úgynevezett nazír, az ehhez tartozó területi egység a nazara.]] Ez alatt kisebb közigaz
gatási egységek találhatók: a khat, az omodija, a masejkha, az ehhez tartozó törzsi funk
ciók a sejk el-khat, az omda és falusi szinten a sejk. Ezen politikai funkciók szoros össze
függésben állnak egyrészt az adott törzs elismertségével, másrészt pedig a földtulaj
donnal. Azon letelepedett afrikai törzsek, amelyek elfoglaltak saját maguk számára 
egy földterületet, azok birtokolták a nazara politikai funkcióit is, azaz az adószedés jo
gától kezdve a különböző vitás kérdések feletti döntőbíráskodás jogáig bezáróan min
denféle joghatósággal rendelkeztek. Lényegében ez nem azt jelentette, hogy a nomád
vándorló törzsek nem léphettek be az elfoglalt területre, hanem éppen ellenkezőleg, a 
tradicionális vendégszeretet kialakította azokat a szokásokat, amelyek a törzsbeli
ek/nom ádok közötti kapcsolatokat szabályozták (szalif). Például az adott földterületet 
birtokló törzs köteles volt a területükre lépő nomádok számára kutakat kijelölni, ahon
nan vízszükségletüket kielégíthették, illetve legelőket, ahol állataikat legeltethették. 
Cserébe a vendégek egy kisebb pénzbeli összeget vagy terményük egy részét átenged
ték (gudáb) a törzs számára, amellyel elismerték az adott törzs adott terület feletti fenn
hatóságát. Az összeg pusztán szimbolikus volt, tehát a törzs kollektív földtulajdoná
nak elfogadását jelentette. A pásztor azonban felelős volt azért, hogy állatait távol tart
sa a megművelt földterülettől, illetve a földműves köteles volt arra ügyelni, hogy a no
mádok vándorlási útvonalait ne ültesse be terményekkel.12 Abban az esetben, ha a 
vendéglátó és a vándorló törzs között bármilyen kérdésben (például földhasználat) 
mégis vita robbant ki, akkor a törzsek képviselők útján egy gyűlés (madzsliszß3 össze
hívásával orvosolták a problémát, amelyen részt vettek a két törzs idős tagjai, a politi
kai vezetők {nazír, sejk, stb.), viszont a közvetlenül sértett személyek távol maradtak. 
A madzslisz célja az olyan kompromisszumon alapuló megoldási lehetőség kialakítása 
volt, amely mindenki számára elfogadhatónak bizonyult. Ha például egy törzs egyik 
tagját egy másik törzsbéli megölte, akkor a sértett törzs számára illett egy komolyabb
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összeget kompenzációként felajánlani, amelyet a törzs vagy elfogadott, vagy nem. Lé
nyegében ez a mechanizmus egész Szudán területén működött, és a bedzsa nép által 
lakott, főként kelet-szudáni területeken még ma is sikeresen alkalmazzák.14

Darfúrban az elmúlt két-három évtized olyan ökológiai és belpolitikai változásokat 
hozott, amelyek felborították a tradicionális konfliktuskezelési mechanizmusokat. 
Nézzük először a környezeti és az ezzel összefonódó társadalmi változásokat.

Az 1980-as években komoly természeti változások következtek be, amelyek szoros 
összhangban állnak a térség lakóinak életvitelével. A Szahara határának déli irányú 
terjeszkedése, az úgynevezett elsivatagosodás folyamata a leginkább kézzelfogható 
probléma. Darfúr jelentős része az úgynevezett száraz szavanna övezetébe esik, délen 
az úgynevezett erdős szavanna öv határolja, míg északon félsivatag, valamint sivatag. 
A év tizenkét hónapjából mindössze nagyon rövid ideig esik az eső, alapvetően a jú
niustól augusztusig terjedő időszak számít csapadékosnak, és ez idő alatt mindössze 
300-500 mm eső hull, gyakran egyszerre, ezzel tönkretéve az amúgy sem nagyon ter
mékeny talajt. Az elmúlt évtizedekben a csapadék szeszélyes ingadozása, kiszámítha
tatlansága volt megfigyelhető; különösen az augusztusi csapadék mennyisége csök
kent, amely gátolja a cirok és a köles beérését.15 Szudánban, különösen a sivatag hatá
rán válik nehézkessé a csapadék előre jelezhetősége, amely felborította a törzsek közöt
ti többé-kevésbé harmonikus kapcsolatokat, ugyanis -  ahogy említettük -  a baggara 
törzs az esős évszakban az északi legelőkre vándorol, míg a száraz időszakban főleg 
délre tereli állatait. Emellett megjegyzendő, hogy Szudánban, illetve Darfúrban a ter
mészeti erőforrások degradálódásával párhuzamosan óriási népességrobbanás zajlott 
le, így Darfúr déli része Szudán egyik legnépesebben lakott területévé vált. A növekvő 
népsűrűség egyik nyilvánvaló következménye a legelők túlzott kihasználása, az 
úgynevezett túllegeltetés, amely a meglévő vízkészletek fogyásával párosul.16 Az el
múlt időszakban az erdős szavanna öv határán fokozott erdőirtás ment végbe, mely 
szintén hozzájárult az életfeltételek romlásához. Helyesen állapítja meg Gábris Gyula, 
hogy: „Az elsivatagosodás oka nem egyszerűen a természetes ökoszisztéma leromlá
sa, hanem az ember és a természet -  vagyis a társadalom és környezete -  között évszá
zadokon keresztül kialakult egyensúlyi állapot felbomlása, illetve az ennek alapját ké
pező összetett termelési rendszer összeomlása."17 A darfúri válság első jelei az 1980-as 
évek közepén mutatkoztak, ugyanis 1984-85-ben addig sohasem tapasztalt éhínség 
sújtotta a régiót.

A darfúri krízis okait tovább kutatva nem mehetünk el szótlanul a szudáni kor
mányzat politikája mellett sem. 1978-ban a Nimeri-kormány a Világbank támogatásá
val létrehozta a Nyugat-Szavanna Fejlesztési Vállalatot, amelynek célja a természeti 
változások kutatása és megoldási javaslatok kidolgozása volt. A vállalat arra buzdítot
ta a letelepedett darfúriakat, hogy kerítsék körbe a parlagon hagyott földeket, amelyek 
alapvetően a legeltetést szolgálták, ugyanis szerintük ezzel lehet fellépni a túllegelte-
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téssel szemben. A körbekerítés nem azt jelentette, hogy megtagadják a nomádok szá
mára a földhöz, illetve a vízkészletekhez való hozzáférést, hanem hogy a közösség sza
bályozza annak mértékét.18 A földek bekerítése tulajdonképpen a törzsi szokásokkal 
való leszámolás kezdete volt, ugyanis tradicionálisan három dolog minden körülmé
nyek között szabadnak számított: a levegő', a víz és a legelő.19 A bekerítés azonban nem 
volt általános szokás, főleg azok a törzsek alkalmazták, amelyek takarmányt adtak el 
a városlakók számára, és a bekerített földeken tárolták. A földekért és vízért zajló konf
liktus nem csak az arab és a nem arab törzsek között, hanem azokon belül is súrlódá
sokhoz vezetett. Az arab törzsek közötti viszály főleg abból táplálkozott, hogy a nem
régiben bevándorolt arab törzsek is követelték a legelőkhöz és a vízkészletekhez való 
hozzáférést, amely a szűkösség miatt nem ment zökkenőmentesen.20 A Nyugat- 
szavannai fejlesztési terűvel párhuzamosan működő Dzsebel Marra fejlesztési projekt szin
tén abbamaradt az 1980-as években, tovább mélyítve a térség gazdasági és politikai 
marginalizációjának folyamatát.

A szudáni kormány által előidézett legfontosabb változás a darfúri törzsi közigaz
gatás felszámolása, illetve a területi adminisztráció fokozatos arabizálása volt, amely 
egy felülről irányított stratégia részét képezte.21 Nézzük először az arabizálás hátterét. 
Az 1960-as, 1970-es években az arab világot meghatározó politikai ideológia az 
úgynevezett pánarabizmus volt, különös tekintettel a Szudánnal szomszédos Egyip
tomra, ahol 1952-től a nasszerizmus eszmerendszere dominált a mindennapokban. 
Szudánban az 1969-ben hatalomra került Dzsafar Muhammed al-Nimeri kifejezetten jó 
kapcsolatokat ápolt a nasszeri Egyiptommal, és még Nasszer 1970-es halálát követően 
is többször napirendre került a két ország uniója. Az arab államok Szudánnak az arab 
világ éléskamrája szerepet szánták, azaz Dél-Szudánban, illetve a Nílus termékeny völ
gyében egy olyan nagyüzemi mezőgazdaság kialakítását tartották céljuknak, amely 
teljességgel az ország erőforrásaira építene.22 Többek között ez vezetett a Dzsonglei- 
csatorna építési munkálatainak megkezdéséhez, amely a Szudd (Dél-Szudán) vidéké
nek mocsárvidékéről szállította volna a vizet északi irányban, lerövidítve a Nílus útját, 
csökkentve ezzel a párolgás veszélyét.23 A nagyüzemi struktúra kialakítása és a csator
na építése az 1970-es évek második felében, illetve az 1980-as évek elején jelentős né
pességmozgáshoz vezetett Szudánon belül, hiszen bizonyos népeknek új lakóhelyet 
kellett keresni. Az éghajlati változások és a csatorna építésének következtében megin
duló népességvándorlás a darfúri térséget sem hagyta érintetlenül.

A törzsi közigazgatásban (nazara) alapvetően -  a szokásjog szerint -  főleg afrikai tör
zsek, különösen a fúrok domináltak. Ezt a kialakult rendszert borította fel a szudáni 
kormány az 1980-as évektől kezdve, tudatosan támogatva az arab törzseket. Fokozato
san megszüntették a törzsfőnökök széles körű hatalmát, és a központból egy, a kor
mányhoz lojális emírt neveztek ki az egyes egységek élére, aki nem rendelkezett a kö
zösség által elismert legitim hatalommal. Ez azt is jelentette, hogy a tradicionális konf
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liktuskezelés lehetősége is megszűnt, már csak azért is, mert a Nimeri-kormány az 
arab törzseket preferálta a nem arabokkal szemben, amely támogatás leggyakrabban a 
baggarák felfegyverzésében öltött testet. Az 1989-ben puccsal hatalomra került Basír- 
kormány egy úgynevezett „pszeudo-föderális adminisztrációs rendszert" hozott létre, 
több mint húsz államot alakított ki, Darfúrt pedig három részre osztotta: Észak-Darfúr 
Al-Fasír központtal, Dél-Darfúr Nyala fővárossal és Nyugat-Darfúr, amelynek Genei- 
na a centruma. Egyedül Nyugat-Darfúrban 24 kisebb közigazgatási egységet hoztak 
létre, ebből 19 az arab törzsek vezetése alatt állt, megtörve a fúrok tradicionális 
hatalmát.24

A szudáni kormányzat az 1985-ben puccsal hatalomra került Szvar al-Dahab dikta
túrája (1985-1989) alatt kezdte meg az arab törzsek paramilitáris erőként való kiképzé
sét és fegyverekkel való ellátását. Ezen a ponton a kérdés összefügg a szudáni polgár- 
háborúval, amelyre érdemes néhány mondat erejéig kitérni. 1972-ben az Addisz 
Abeba-i egyezménnyel lezárult az ország függetlensége óta zajló polgárháború az 
északi kormányzat és a déli felkelők között, amelynek értelmében a déli országrész 
széles körű politikai és gazdasági autonómiát kapott. 1983-ban a Nimeri-kormány fel
rúgta a megállapodást, a déli országrészt három részre osztotta, felszámolva az önál
lóság, illetve a politikai befolyás bármilyen lehetőségét. Az egész országban bevezet
ték a sarícát, amely a keresztényekre is vonatkozott. A polgárháború tehát 1983-ban ki
újult a déli SPLA/M (Sudan's People Liberation Arm y/M ovem ent -  Szudáni Népi Felsza- 
badítási Hadsereg/Mozgalom) valamint az iszlamista Nimeri-kormányzat között. Szá
mos politikai csoportosulás sorakozott fel mind a kormány, mind a déli felkelők olda
lán, beleértve az északi arab-muszlim pártokat, szervezeteket is, amelyek egy része a 
déliek oldalán harcolt a polgárháborúban, cáfolva azt a médiában kialakult képet, mely 
szerint az északi muszlim és a déli keresztény országrész áll szemben egymással.25 Az 
olajtermelés fokozatos növekedése a déli országrészben, illetve az SPLA/M együttmű
ködése Szudán déli szomszédjaival súlyosan érintette a kormányzat presztízsét.26 
Részben ez az indok vezérelte a darfúri arab törzsek felfegyverzését, amelynek célja te
hát az volt, hogy megakadályozza az SPLA/M felkelő szervezet további térnyerését, 
valamint az, hogy etnikai-vallási kötődést alakítson ki a darfúri arab törzsek körében, 
mely garantálja a kormányhoz való lojalitásukat.2' A Szadik al-Mahdi vezette kormány 
megkezdte egy, a szudáni fegyveres erőktől független haderő kiképzését, amely a Né
pi Védelmi Erő nevet kapta.28 Továbbá a darfúri fiatal arab „banditákból" megkezdő
dött egy paramilitáris erő kiképzése, amely saját magát a kormánytól független politi
kai és katonai erőként határozta meg, holott az összefonódás az elmúlt években még 
szorosabbá vált. A paramilitáris csoportok -  későbbi nevén az úgynevezett dzsan- 
dzsavíd milíciák -  főleg rablóportyázásból, afrikai törzsek vagyonának elkobzásából 
élnek. A szudáni kormányzat ezen felülről irányított lépése kialakított egy csoport
identitást mind az arab törzsek, mind az afrikaiak között. Darfúrban tehát háttérbe
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szorult az az iszlámon alapuló nézet, amely nem tett különbséget etnikai alapon az em
berek között, hanem mindenkit egyenló'nek titulált. Az arab-nem arab kulturális és et
nikai választóvonal, amely Darfúr történetében korábban sohasem mutatkozott, éles 
határt szabott a nomád-letelepedett kontextus értelmében, illetve elvezetett az 
úgynevezett csoportidentitási konfliktusok kibontakozásához.29

Fegyveres konfliktusok Darfúrban

Az első ilyen konfliktus 1987-ben robbant ki az arab és a fúr nép között a föld- és a víz- 
használat kérdésében. Az arab törzsek azt hangoztatták, hogy a fúrok a Dzsebel Mar
ra környékén egy úgynevezett afrikai övezet kiterjesztésébe kezdtek, azaz olyan etni
kailag teljesen homogén, afrikai népek által lakott sáv kialakításába, ahonnan kitiltot
ták az arabokat. 27 arab törzs egy politikai és katonai szövetség létrehozásával vála
szolt, így jött létre az úgynevezett Arab Szövetség. Az arabok a „demokratikusan" vá
lasztott Szadik al-Mahdi kormányát is hibáztatták, ugyanis a darfúri kormányzatban 
kevés pozíciót birtokoltak -  ahogy erről a fentiekben már szó esett. Az arab törzsek ál
tal kezdeményezett alacsony intenzitású fegyveres konfliktus egységbe kovácsolta a 
fúr törzseket is, amelyek etnikai tisztogatással és gazdaságuk teljes tönkretételével vá
dolták az arabokat. Az International Crisis Group jelentése szerint: „a fúrok 2500 embert 
és 40000 marhát veszítettek el, 400 falujukat felgyújtották.. ,"30 A harcokban 500 arab is 
életét vesztette. A kormány felülről irányított stratégiája révén Darfúrban új tényező
ként jelentkezett a „mi és ők" dichotómia, a letelepedett afrikaiak elfoglalták és körbe
kerítették a több évszázada az arabok által használt legelőket és fordítva, az arabok cél
ja az „afrikaiak" áttelepítése, kiirtása és földjeik tönkretétele volt. Az 1987-es konflik
tus mind következményeiben, mind intenzitásában új dimenziókat nyitott meg, ame
lyeket a már amúgy sem működő törzsi konfliktuskezeléssel nehezen lehetett megol
dani. Ezzel felborult a darfúri népek közötti, évszázadokra visszanyúló törékeny har
mónia. Némi vallási feszültség is mutatkozott a két nép között, ami a szudáni kormány 
erőszakos politikájára vezethető vissza. A XVI. század elején a Szaúd-Arábiából beván
dorolt baggarák magukat az eredeti, ősi, azaz az „igazi" iszlám követőinek tartották, 
míg az afrikaiak csak később vették fel az iszlám vallást. Az afrikai és az arab 
muszlimok közötti mesterséges különbségtétel célja a darfúri kérdés vallási megideo- 
logizálása volt, amely az 1970-es évek második felétől, a szudáni kormány iszla- 
mizációs és arabizációs stratégiájának részét képezte. Az 1987-es arab-fúr konfliktus 
több mint két évig tartott, és csak 1989-ben, egy törzsek közötti -  májustól júliusig tar
tó -  konferencián sikerült lezárni, akkor is csak ideiglenesen. A törzsi gyűlés közepet
te Szudánt újabb puccs rázta meg, hatalomra került a Basír-kormány, amely 1994-ben, 
három tartományra osztva közigazgatásilag átszervezte Darfúrt. Ez az átszervezés a
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fúrókat érintette a leghátrányosabban, hiszen viszonylag termékeny földjeiket, a Mar- 
ra-hegy vidékét szétosztották a három újonnan létrejött tartomány között.

1995. március 13-án a későbbi darfúri kormányzó teljesen átszervezte Nyugat-Darfúr 
közigazgatási egységeit, ami tradicionálisan a maszalitok hazája (dar maszalit) volt. A ti
zenhárom elöljáróságból ötöt az araboknak jutattak, amely az arab-maszalit ellentét ki
bontakozásához vezetett. Egyes források szerint az arab törzsek mintegy százezer 
maszalitot üldöztek el otthonaikból, akik főleg a szomszédos Csádban találtak menedé
ket. Emellett az arabok és a zaghavák között is elmérgesedett a helyzet. Tulajdonképpen 
ezen konfliktusok tekinthetők a 2003-as darfúri események előzményeinek.31

Itt érdemes megemlíteni azt a tényt, hogy a déli felkelők az 1990-es évek folyamán 
fegyverekkel látták el a darfúri afrikai törzseket, akárcsak a kormányzat az arabokat. 
Lényegében tehát a darfúri kérdést akár felfoghatnánk a szudáni polgárháború egyik 
mellékvágányaként is, melynek során a darfúri arabok feltartóztatták az SPLA/M tér
nyerését a darfúri afrikai törzsekkel vívott csatákon keresztül. A darfúri válság ilyetén 
való leírása azonban téves felfogás, hiszen mint a fentiekben láthattuk, az arab és nem 
arab törzsek összecsapása önálló belső dinamikával rendelkezik. Darfúr, a multi- 
etnikus Szudánnak csupán egyetlen konfliktustényezője a sok közül. A kartúmi kor
mány és az SPLA/M közötti polgárháború megoldása valószínűleg nem vetne véget a 
fegyveres összecsapásoknak. Az 1993-ban meginduló békefolyamat ezt az érvet tá
masztja alá, ugyanis a John Garang (az SPLA/M vezetője) és a Basír-kormány képvi
selői között folyó tárgyalássorozat szinte érintetlenül hagyta a darfúri kérdést.32 Az 
IGÁD (Inter-Governmental Authority on Development) Kenya és más szomszédos orszá
gok kezdeményezésével és a nemzetközi közösség -  beleértve az Egyesült Államok -  
támogatásával vette kezdetét, amely néhány évi megtorpanást követően 1997-ben új
raindult, majd a 2001. szeptember 11-ei terrortámadások és a szudáni olajtermelés 
megugrása újabb lökést adott a déli autonómia megvalósításának irányában.

Az IGAD-tárgyalások során teljesen mellőzték a darfúri kérdést, megerősítve azt a 
média és részben a nemzetközi közösség által alkotott képet, amely szerint Szudánban 
az egyetlen törésvonal az északi arab-muszlim, illetve a déli -  zömében afrikai keresz
tény -  országrész között húzódik. A megállapodások aláírása előtt, 2003 februárjában 
kirobbantak a fegyveres összecsapások Darfúrban, amelyek egyik fő okaként a régió 
gazdasági és politikai marginalizálódása említhető. A konfliktus a két darfúri felkelő 
szervezet kormányerők elleni támadásával vette kezdetét. Az Igazság és Egyenlőség 
Mozgalma (JEM), valamint a Szudáni Felszabadítási Mozgalom/Hadsereg (SLM/ A)33, 
-  amely főleg a fúr, maszalit és zaghava törzsekből toborzódott, fegyveres ellenállást 
kezdett a Basír-kormány diszkriminatív politikája ellen. Mind a JEM, mind az SLM/A 
jelentős katonai utánpótlásban részesült a John Garang vezette déli felkelő szervezet
től, az SPLA/M-től, amely további területeket szeretett volna elhódítani Karúimtól.

Emellett megemlítendő a Basír-kormányon belüli szakadás Haszan al-Turábi és Omar
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Haszan Ahmed al-Basír tábornok, a Forradalmi Irányító Tanács elnöke34 között. Haszan 
al-Turábi, az egyiptomi Muszlim Testvérek szervezetének egyik meghatározó ideológusa 
1977-ben tért vissza száműzetéséből Szudánba, és attól kezdve meghatározó pozíciókat 
birtokolt, kezdetben igazságügy-miniszter volt, majd 1996-tól kezdve a parlament szóvi
vője. Tulajdonképpen Turábi az a személy, aki felülről iszlamizálta az egész szudáni tár
sadalmat, és 1992-től 1996-ig együttműködött a Szudánban tartózkodó Oszama bin 
Ladennal is.351999 decemberében Basír ismét rendkívüli állapotot vezetett be, és leváltot
ta Turábit a szóvivői posztról, aki egy olyan beadványt terjesztett a parlament elé, amely 
hátrányosan érintette volna Basír pozícióit.36 Turábi 2000 júliusában létrehozta az ellenzé
ki Népi Nemzeti Kongresszus nevű pártot, amely 2001-ben lepaktált John Garanggal, az 
SPLA/M vezetőjével. Lényegében a Népi Nemzed Kongresszus, azaz Turábi követői hoz
ták létre a JEM nevű szervezetet, amely tehát alapvetően iszlamista politikát képvisel, 
szemben a szekuláris SLM/A-val. Mindkét szervezet kifejezetten neheztelt a kartúmi kor
mányra, ugyanis a napi mintegy egymillió dolláros olajbevételből szinte egyetlen centet 
sem fordítottak annak a Darfúrnak a fejlesztésére, amely évszázadokon át jelentős gazda
sági, illetve politikai hatalommal rendelkezett. Az SPLA/M és a kormány 2002, illetve 
2003 folyamán számos megállapodást írt alá, amelyek részben érintették az olajbevételek 
elosztásának kérdését is. A kenyai Nakuru városában kiadott javaslat az olajbevételek 50 
százalékát juttatná a központi kormánynak, 48 százalékát a déli országrésznek és a mara
dék két százalékot az olajtermelő tartományok fejlesztésére fordítanák.37 Ebből a javaslat
ból, akárcsak a későbbi úgynevezett Naivasa-megállapodásból Darfúr teljes egészében ki
maradt. A folyamatban lévő béketárgyalások azt az üzenetet továbbították az SLM/A, il
letve a JEM felé, hogy Szudánban csak fegyverekkel lehet a kitűzött célokat elérni, illetve 
a nemzetközi közösség figyelmét felhívni. A Turábi által favorizált JEM legfontosabb, az 
úgynevezett „Fekete könyvben" feltárt követelései a következők: 1. Darfúr lakosságának 
számarányában kell részesülni a központi kormányzat politikai posztjaiból; 2. az olajbe
vételek egyenlő és igazságos elosztása; 3. a tradicionális törzsi közigazgatás visszaállítá
sa; 4. a háborús bűnösök nemzetközi büntetőbíróság elé állítása; 5. Darfúr három tarto
mányra való osztását szüntessék meg, és állítsák vissza az 1956-os állapotokat stb.38

A 2003. februári darfúri felkelés rendkívül súlyosan érintette a kartúmi kormányt, 
ugyanis a felkelők jelentős katonai sikereket értek el, többek között Al-Fasír városát is el
foglalták. Basír szinte azonnal kettős politikával válaszolt az incidensekre. Bevetette a 
paramilitáris dzsandzsavíd haderőket39, hivatalos szinten azonban mindvégig tagadta 
az összefonódást. A dzsandzsavíd milíciák nemcsak a felkelők állásait támadták, hanem 
a legtöbb esetben polgári célpontok ellen hajtottak végre műveleteket, különösen a fúr, 
zaghava és maszalit törzsek ellen, mivel ezen törzsek alkotják a JEM és az SLM/A bázi
sát. A paramilitáris arab haderők támadását a kormány olyan formában készítette elő, 
hogy harci repülőgépeivel az ellenségtől megtisztította a területet, majd a dzsandzsa- 
vídok nagyobb veszteségek nélkül vonulhattak be a régióba, súlyosan megsértve az ott
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lakók emberi jogait. A dzsandzsavíd milíciákat a legtöbb esetben nem lehetett megkülön
böztetni a kormányerőktől, hiszen ugyanazon egyenruhában jártak, valamint ugyan
olyan járművel közlekedtek, mint a hadsereg katonái. Az összehangolt támadás mérté
ke és intenzitása messze túlmutatott a darfúri felkelés felszámolásán, ugyanis tömegesen 
érintette a lakosságot. Az egyes emberi jogi szervezetek jelentéseikben megdöbbentő ese
ményekről számolnak be, a dzsandzsavíd „banditák" ugyanis felégették a falvakat, elül
dözték az embereket lakóhelyükről, nőket erőszakoltak meg, beszennyezték a vízkészle
teket, és elpusztították az állatállomány jelentős részét.40 A széles körű hadművelet a 
kormány arabizációs stratégiájának a része volt, aminek célja a térség afrikai törzseinek 
arab lakosokkal való felváltása, különösen a termékeny földeken. A JEM honlapján talál
ható jelentés szerint a kartúmi kormány Darfúr régió erőforrásainak 70 százalékát rész
legesen vagy teljesen megsemmisítette, összesen 3816 felégetett falvat, 869 tönkretett víz
tározót, 475 romba döntött iskolát számoltak össze. A JEM szerint a konfliktus összesen 
négymillió darfúri lakos életét -  azaz Darfúr lakosságának kétharmadát -  érintette, eb
ből 2,5 millió fő az ország más részein táborokban él, míg 250 ezer lakos külföldre -  fő
leg Csádba -  menekült.41 Ezen adatok nyilván eltúlozzák a darfúri események mértékét, 
ugyanakkor kétség nem férhet ahhoz, hogy valóban súlyos emberi jogi vétségeket követ
tek el mind a kormány, mind a dzsandzsavíd milíciák, de a két darfúri felkelő szervezet 
is. Mind a kormányoldal, mind a JEM és az SLM/A polgári célpontokat támadott, de el
térő okokból: a Basír-kormány azért, hogy elrettentse a lakosságot a további lázadozás- 
tól; míg a darfúri felkelők főleg azért, hogy minél nagyobb visszhangot kapjon Szudán
ban, illetve a nemzetközi közösség részéről az afrikaiakkal szembeni diszkrimináció. 
Louise Arbour, az ENSZ Emberi Jogi Bizottságának írt jelentésében 2004 tavaszán nagy
jából egymillió főre teszi a fegyveres összecsapások által érintett darfúriak számát, ennek 
több mint fele (körülbelül 570 ezer fő) nyugat-darfúri táborokban él, míg 290 ezer Észak- 
Darfúrban és nagyjából 140 ezer Dél-Darfúr területén található. Az UNHCR szerint kö
rülbelül 110 ezer főre tehető a szomszédos Csádba menekültek száma.42 Jan Egeland, az 
ENSZ segélyezésért felelős tisztségviselője szerint a júniustól szeptemberig tartó esős év
szakban az érintettek száma elérheti a darfúri lakosság kétharmadát, azaz négymillió 
főt.43 A szudáni külügyminiszter szerint a nemzetközi szervezetek adatai meglehetősen 
túlzóak, ugyanis szerinte a halottak száma a 600 főt sem haladja meg.44

Darfúr és a nemzetközi közösség

A Nemzeti Iszlám Front kormánya kettős politikájának másik eleme a darfúri inciden
sekre való konstruktív, pragmatikus reagálás volt, amelynek keretében fegyverszüneti 
tárgyalásokat folytatott a két felkelő szervezet vezetőivel. Míg a dzsandzsavíd milí
ciák, a kormány kinyújtott karjaként a darfúri kérdés gyors, kíméletlen megoldásába
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kezdtek, a JEM és az SLM/A likvidálásába, addig a nemzetközileg elszigetelt kartúmi 
elit időnyerésként párbeszédet indított a darfúri problémák politikai megoldása érde
kében. A pozitív párbeszéd végett Basír tábornok kiválasztott egy 80 fős bizottságot, 
amelyben az összes darfúri kérdésben érdekelt személy képviseltette magát. Kartúm 
lényegében két célt tartott szem előtt: egyrészt minél előbb kész helyzetet teremteni 
Darfúrban katonai erővel, másrészt a tárgyalásokból kizárni a nemzetközi közösséget, 
illetve a megfigyelőket. Ez utóbbi törekvés részeként mondvacsinált okokra hivatkoz
va több hónapon keresztül nem juthattak el a nemzetközi segélyszervezetek Darfúrba, 
különösen 2003 októbere és 2004 februárja között, amely tovább fokozta a humanitá
rius válságot. Kartúm olyan okokra hivatkozott, mint például a biztonság hiánya 
Darfúrban, bizonyos esetekben késleltette a vízum kiadását stb. Szudán éppen ebben 
az időszakban kezdte el visszanyerni a nemzetközi közösség bizalmát, különösen a vé
géhez közeledő IGAD-tárgyalások révén, amelyet a darfúri konfliktus eszkalálódása 
súlyosan veszélyeztetett, hiszen -  ahogy már utaltunk rá -  a két darfúri felkelő szerve
zet szoros kapcsolatokat ápolt John Garanggal. Főleg az Egyesült Államok és az Euró
pai Unió reakcióitól tartott, ugyanis a lator állammá válás lehetősége komoly gazdasá
gi veszteségeket és politikai károkat okozhatott volna az amúgy sem népszerű rezsim
nek. Omar Haszan Ahmed al-Basír egyetlen közvetítő felajánlkozását fogadta el: a 
kartúmi rendszer egyik favoritjáét, Idrisz Debi csádi elnökéét. Csád és Szudán történe
te az elmúlt években mutatott némi hasonlóságot, ugyanis Debi elnök 1990-ben egy vé
res polgárháború lezárásaként került hatalomra, amelyet részben Darfúrból irányítot
tak. Debi az 1990-es években felülemelkedett etnikai kötődésén, és arra törekedett, 
hogy jó kapcsolatokat építsen ki a szudáni rezsimmel. Debi azért is fontosnak tartotta 
a darfúri kérdés mielőbbi rendezését, mert mind a saját hatalmát, mind országának sta
bilitását féltette a beözönlő menekülthullámtól, amely jelentős etnikai feszültségeket 
okozott Csádban. Mint már kitértünk rá, több mint százezer „afrikai" menekült érke
zett a Darfúrral határos Csád területére. A csádi hadsereg 2003 és 2004 folyamán több
ször is fegyveres összecsapásba keveredett a dzsandzsavíd milíciákkal.45 2004-ben a 
csádi és a szudáni kormány aláírt egy kétoldalú egyezményt, amelyben Csád kikötötte, 
hogy az ország területén üldözi a dzsandzsavíd milíciákat.

Az első tárgyalásra a csádi fővárosban, N'dzsamenában került sor még 2003 augusz
tusában, amely egy kérészéletű tűzszünet elfogadásához vezetett, ami az SLM/A és a 
kormány között jött létre, a JEM bojkottálásával. A tárgyalások 2004 márciusában foly
tatódtak, és április 8-án a JEM, az SLM/A és a Basír-kormány aláírta az úgynevezett 
n'dzsamenai egyezményt. Közben a közvetítő fél, Idrisz Debi komoly nyomás alá ke
rült, ugyanis egyes értesülések szerint a dzsandzsavíd milíciák katonai kapcsolatokat 
építettek ki csádi arab körökkel, amelyeknek célja a zaghava származású elnök eltávo
lítása volt. Lényegében ha a dzsandzsavíd haderőket a Basír-kormány jobb kezeként 
definiáljuk, akkor ez azt jelentené, hogy a kartúmi rezsim közvetetten támogatást nyúj
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tott a rendszerellenes csádi erőknek, így gyakorolva nyomást Idrisz Debi elnökre. 
A JEM és az SLM/A a tárgyalások során egyébként nehezményezte, hogy a csádi el
nök az egyedüli aktív közvetítő, követelvén az USA és az Európai Unió bevonását a 
párbeszédbe. A n'dzsamenai tárgyalásokon jelen lévő külföldiek csupán passzív szem
lélői voltak az eseményeknek.

A 2004. április 8-án aláírt fegyverszüneti egyezményben a felek vállalták, hogy be
szüntetik a fegyveres összecsapásokat, nem gátolják a humanitárius szervezetek elju
tását Darfúrba, illetve szabadon engedik a bebörtönzött foglyokat. Az egyezmény sze
rint a megállapodást 45 naponként meg kell újítani, továbbá az aláírástól számított két 
héten belül, Csád közvetítésével tovább kell folytatni a tárgyalásokat. A szudáni kor
mány vállalta, hogy „semlegesíti" a paramilitáris erőket.46 A második egyezményt a 
konfliktusban érintett felek április 25-én írták alá a nemzetközi megfigyelők távollé
tében. Ez tartalmazta, hogy az SLM/A, a JEM és a kormány képviselői konferenciát 
fognak szervezni, amelyen az összes darfúri érintett képviselője részt vesz annak érde
kében, hogy a darfúri politikai, gazdasági és társadalmi problémákra megoldást talál
janak. Továbbá megerősítették a tűzszünet iránti elkötelezettségüket, valamint a hu
manitárius segélyszervezetekkel való együttműködési szándékukat.

Valójában a két tűzszüneti egyezmény aláírása semmilyen változást nem hozott a 
darfúri lakosság életében, ugyanis a dzsandzsavíd milíciák tovább folytatták a civil la
kosság elleni kíméletlen fellépésüket, valamint a segélyszervezetek is csak hellyel-köz- 
zel, rendkívül rossz biztonsági körülmények között juthattak el Nyugat-Szudánba. 
A 2004. áprilisi békekísérlet legfőbb hiányosságának tekinthető, hogy nem jelöltek meg 
konkrét menetrendet az egyes rendelkezések végrehajtása kapcsán, különös tekintettel 
Kartúmnak a dzsandzsavíd milíciákat semlegesítő ígéretére vonatkozóan. Hozzá kell 
tenni, hogy a két felkelő szervezet sem tartotta be a megállapodásokban foglaltakat, 
ugyanis arra hivatkoztak, hogy a Nemzeti Iszlám Front által uralt területekről érkező 
segélyszervezeteket nem fogadják be. Mivel a humanitárius segélyek túlnyomó része 
a fővárosból, Kartúmból érkezik, ez azt jelentette, hogy bármelyik segélyszervezet 
munkáját korlátozhatták és akadályozhatták. A tárgyalások ténye megosztottságot 
eredményezett a két szervezeten belül is, ugyanis a JEM egyik szárnya elutasította a 
Basír-kormánnyal való tárgyalást. így a Nemzeti Mozgalom a Reformért és a Fejlődé
sért (National Movement for Reform and Development) nevű szervezet 2004 áprilisában ki
vált az Igazság és Egyenlőség Mozgalmából. A JEM és az SLM/A bizonyos képviselői 
olyan nyilatkozatokat adtak ki, melyekben visszautasították az április 25-ei egyez
ményt arra hivatkozva, hogy a szervezet tárgyalói nem voltak felhatalmazva semmifé
le megállapodás aláírására. Az International Crisis Group szakértői egyébként összeha
sonlították a megállapodás angol és arab nyelvű szövegét, amelyek között lényegi, tar
talmi különbségeket találtak, ugyanis az arab változat inkább a kormánynak 
kedvezett.47
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A 2004. április 8-ai fegyverszüneti megállapodás rendelkezése szerint mihamarabb 
létre kellett hozni egy tűzszüneti bizottságot, amelynek feladata a tűzszünet felügyele
te. A nemzetközi közösség hatalmas energiát fordított az említett bizottság felállításá
ra, amellyel végül az Afrikai Uniót (továbbiakban AU) bízták meg. Az AU Béke és Biz
tonsági Tanácsának kezdeményezésére donorkonferenciát hívtak össze, amelynek ke
retében a nemzetközi közösség anyagi támogatásával létrehozták az Afrikai Unió Szu- 
dáni Misszióját (African Union Mission in Sudan -  továbbiakban AMIS). Az AU tízmil
lió dollárt ajánlott fel a bizottság létrehozására, illetve humanitárius célokra. Mind a 
szudáni kormány, mind az afrikai országok egyetértettek abban, hogy el kell kerülni a 
nem afrikai országok beavatkozását a darfúri kérdésbe, amelyet afrikai belügynek te
kintettek. Oluszegun Obasandzso, nigériai elnök, az AU soros elnöke szintén ellenér
dekelt volt az amerikai diplomáciai gépezettel való szoros együttműködésben, hiszen 
az Egyesült Államok iraki szerepvállalása jelentősen csökkentette a válságban érintett 
országok bizalmát Washingtonban.48 A darfúri incidensben érintett két felkelő' szerve
zet és a kormány 2004. május 28-án az Addisz Abeba-i egyezményben beleegyezésü
ket adták az AU megfigyelőinek Darfúrba való küldéséhez. 2004 augusztusában az 
AMIS keretében összesen 133 megfigyelőt telepítettek Darfúrba, akiknek biztonságára 
körülbelül 300 katona vigyázott.49 A körülbelül 400-500 fős kontingens tagjait főleg ru- 
andai és nigériai katonák alkották, mandátumukról óriási vita folyt. A kérdés az volt, 
hogy a megfigyelők biztonságára vigyázó katonák mandátuma kiterjed-e a tűzszünet 
megsértésének megakadályozására is. A mandátumról szóló vita, valamint az AMIS 
csekély létszáma megakadályozta azt, hogy a darfúri kérdésben bármilyen áttörés tör
ténjen. Az AU megfigyelői egyébként rendszeres jelentéseket készítettek, amelyben 
megállapították a tűzszünet megsértését, amely szinte napi rendszerességgel folyt 
(megjegyzendő, hogy mindkét oldal részéről). Az SLM/A és a JEM követelte, hogy az 
Afrikai Unió legalább 30 ezer főt bocsásson rendelkezésre a tűzszünet ellenőrzésére, de 
a szudáni kormány mindössze 3000 fő fogadását engedélyezte. 2005 júniusában 
körülbelül 4300 fő volt az AU keretében Darfúrban szolgálók száma, akiknek egy Fran
ciaország nagyságú terület ellenőrzése lenne a feladatuk.

Az Afrikai Unió egyértelmű kudarca és az emberi jogok folyamatos megsértése 
Darfúrban ismételten felkeltette a nemzetközi közösség figyelmét. A nagyhatalmak 
többsége, különösen az Egyesült Államok abban volt érdekelt, hogy a darfúri kérdés 
humanitárius aspektusait gyorsan orvosolják, míg a politikai rendezést a jövőbe tolják 
ki, és azt alapvetően Szudán belső problémájának tekintették. Ennek oka a már több
ször emlegetett IGAD-tárgyalások lezárásában keresendő, hiszen a nemzetközi közös
ség úgy vélte, hogy a kartúmi kormányra nehezedő újabb nyomás esetleg veszélyez
tetheti a sikeresnek tűnő kenyai közvetítést. A ruandai népirtás tizedik évfordulóján 
azonban, különösen az Egyesült Államokban felerősödött a vita arról, hogy vajon a 
darfúri konfliktus népirtásnak tekinthető-e. Az amerikai külpolitika szempontjából
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számos nyomásgyakorló csoport véleményét figyelembe kell venni, amelyek jelentő- 
sen befolyásolták a genocídiumról folytatott vitát. Legélesebben afro-amerikai szerve
zetek, illetve evangélikus csoportok érveltek a szudáni kormány elleni komolyabb fel
lépés mellett, amikor népirtásnak nevezték a Darfúrban történteket. A jobboldali evan
gélikus csoportok (Franklin Graham) elsó'sorban a szudáni keresztények védelmében 
fogalmazták meg álláspontjukat, beleértve akár a fegyveres fellépés lehetó'ségét is. 
A keresztény fundamentalisták figyelmét, úgy tűnik, elkerülte, hogy a darfúri áldoza
tok szintén muszlimok, ugyanúgy, mint az elkövetők. Nyilván az észak-déli polgárhá
borúval mosták össze a két fegyveres konfliktust. A másik oldalon viszont az amerikai 
gazdasági körök, különösen az olajvállalatok a szudáni rezsimmel szembeni szigorúbb 
fellépés ellen lobbiztak, ugyanis Bili Clinton elnöksége óta nem fektethettek be a gya
rapodó olajiparba,50 míg vetélytársaik, különösen a kínai állami olajvállalat meghatá
rozó részesedést szerzett.-'1 Az amerikai kormány a fentiek figyelembevételével egyfaj
ta lavírozó politikába kezdett. Retorikai szinten a világ kormányai közül a legéleseb
ben ítélte el a Darfúrban történteket, többször genocídium elkövetésével vádolva a 
szudáni kormányt, ugyanakkor pragmatikus oldalról megközelítve a kérdést valójá
ban nem tett semmit, hogy megakadályozza a népirtást. 2004. július 23-án a szenátus 
és a képviselőház közös nyilatkozatban genocídiumnak nevezte a nyugat-szudáni 
fegyveres konfliktust, és a Bush-adminisztrációt az emberi jogok megsértésének meg
fékezésére szólította fel. Colin Powell, amerikai külügyminiszter szudáni látogatását 
követően, 2004. szeptember 9-én szintén elismerte a népirtás tényét, amellyel a szudá
ni kormányt és a vele szorosan összefonódó dzsandzsavíd milíciákat okolta. Végül 
George W. Bush számos nyilatkozatában szintén használta a népirtás terminust.52 
Megjegyzendő, hogy az amerikai kormányzaton kívül nem volt egyetlen olyan nem
zetközi szervezet és kormány sem, beleértve az ENSZ-et és az Európai Unió tagálla
mait is, amely elismerte volna a népirtás tényét. A Bush-kormányzat elítélő nyilatkoza
tait azonban nem követte cselekvés, a humanitárius intervenciónak még csak a lehető
sége sem merülhetett fel az iraki háború viszontagságainak árnyékában. Ehelyett az 
amerikai adminisztráció inkább a humanitárius katasztrófa gyors politikai rendezésé
ben volt érdekelt. Az Európai Unió viszont ebben a kérdésben némileg eltérő álláspon
tot fogalmazott meg.

Az EU tagállamai közül főleg Franciaország hangoztatta, hogy az összecsapott és el
hibázott fegyverszüneti egyezmények helyett inkább a hosszabb távú politikai megol
dásra kellene koncentrálni, valamint visszautasította a népirtás tényének megállapítá
sát. Az EU egyébként hozzájárult az AU missziójának felállításához, támogatva a kér
dés afrikai megoldását, számos nyilatkozatában azonban élesen elítélte a szudáni re
zsimet. Érdemes az EU magatartása kapcsán utalni arra a tényre, hogy egyes tagálla
moknak jelentős olajérdekeltségei találhatók Szudánban (például a francia Total- 
FinaElf, az osztrák OMV, a svéd Lundin Oil, továbbá holland, német és brit cégek).53

76 Külügyi Szemle



A darfúri konfliktus belső mozgatórugói és a nemzetközi közösség reakciója

Az ENSZ főtitkára, Kofi Annan „az emberi jogok tömeges megsértéséről" beszélt, fel
szólítva a Basír-kormányt, hogy tegyen meg mindent a humanitárius segélyszervezetekkel 
való együttműködés érdekében, a főtitkár a katonai fellépés lehetőségét sem zárta ki. Kofi 
Annan 2004. június 29. és július 3. között látogatást tett Karúimban, melynek során közös 
nyilatkozatot adott ki a szudáni kormánnyal, amelynek értelmében Basír megígérte, hogy 
a továbbiakban nem akadályozza a segélyszervezetek darfúri tevékenységét.54 A Biztonsá
gi Tanács azonban 2004 júliusában több fordulóban tárgyalta a súlyosbodó darfúri kérdést, 
végül 2004. július 30-án elfogadta az 1556-os számú határozatot, amely fegyverembargót 
rendelt el az összes nem állami szereplő irányában, értve ezalatt a JEM-et, az SLM/A-t és 
a dzsandzsavíd haderőket egyaránt.55 A határozat 30 napos határidőt szabott a kormány 
számára, hogy fegyverezze le a dzsandzsavíd milíciákat, valamint az emberi jogok súlyos 
megsértése miatt állítsa vezetőiket az igazságszolgáltatás elé. Amennyiben a szudáni kor
mány nem tesz eleget e követelésnek, a BT az ENSZ alapokmányának 41. cikkelye értelmé
ben szankciókat foganatosíthat a rezsimmel szemben. Az 1556-os számú határozatot végül 
két ország, Pakisztán és a Kínai Népköztársaság (KNK) tartózkodása mellett fogadták el, 
ami rámutat arra a tényre, hogy a KNK a Basír-rendszer jelenlegi legfőbb támogatója, hi
szen az 1990-es évek eleje óta Malajziával együtt ellenőrzi a szudáni olajipar körülbelül két
harmadát. A KNK támogatása megnyilvánul az 1556-os számú határozat szövegében is, 
hiszen egyáltalán nem tesz említést arról, hogy a szudáni kormány látta és látja el fegyve
rekkel a dzsandzsavíd milíciákat. A szudáni külügyminiszter élesen elutasította a határo
zatot. A 2004. augusztus 5-én, az ENSZ főütkárának különmegbízottja, Jan Pronk és a szu
dáni külügyminiszter, Musztafa Iszmáel által aláírt cselekvési terv keretében (Plan of 
Action) a rezsim beleegyezett abba, hogy a lakóhelyeikről elűzött lakosok táborainak biz
tonságáért felelősséget vállal, onnan távol tartja a paramilitáris erőket. Összesen hét öveze
tet jelöltek ki Darfúrban, amelyeket húsz kilométer sugarú körben a kormányerők véde
nek. A terv kiterjesztette az AMIS hatáskörét is, hiszen megbízták azzal, hogy jelentést ké
szítsen a kormány együttműködési készségéről, illetve a tervben foglalt követelések betar
tásáról. A cselekvési terv egy kidolgozatlan, átgondolatlan és ebből kifolyólag elhibázott 
megoldási lehetőség volt, ugyanis a Basír-kormány a tervre hivatkozva kezdte meg a fel
kelők által elfoglalt területek visszaszerzését, arra hivatkozva, hogy az beleesik a húsz ki
lométer sugarú körbe.56 2004 augusztusában tehát ismét mindennapossá váltak az össze
tűzések a felkelők és a kormányerők között, arról nem is beszélve, hogy a szudáni rezsim 
semmit sem tett a dzsandzsavíd milíciák lefegyverzésére. A dzsandzsavíd haderők egy ré
sze egész egyszerűen beolvadt a hivatalos hadseregbe, ami annyit jelentett, hogy továbbra 
is ugyanazon „banditák" kerültek összetűzésbe a felkelőkkel.

A nemzetközi közösség elhibázott erőfeszítései közepette az Afrikai Unió közvetíté
sével újabb tárgyalássorozatra került sor az etiópiai Addisz Abebában a felkelők és a 
kormány között. A 2004. július 15-én megkezdődött politikai egyeztetés során a felke
lők és a kormány alapvető kérdésekben nem értettek egyet. Például az SLM/A és a JEM
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bejelentette, hogy mindaddig nem hajlandó tárgyalóasztalhoz ülni a kormánnyal, amíg 
nem teljesíti a n'dzsamenai, április 8-án aláírt egyezmény pontjait, többek között a 
dzsandzsavíd milíciák leszerelését, a háborús bűnösök felelősségre vonását és a huma
nitárius segélyek eljutását Darfúrba. A kormány ezzel szemben arra hivatkozott, hogy 
a n'dzsamenai fegyverszüneti megállapodás felszólítja a felkelőket arra, hogy csapatai
kat zárt kantonokban állomásoztassák, amelyet mindeddig az SLM/A és a JEM nem 
hajtott végre. A két szervezet arra utalt, hogy sohasem állapodtak meg ilyen feltételben. 
Az Addisz Abeba-i tárgyalások néhány nap alatt megrekedtek, hiszen a felkelők még 
vezetőiket sem küldték el az etióp fővárosba, valamint a két szervezeten belül, illetve 
között is elmélyültek az ellentétek. Például a JEM Szudán jövőjét iszlamista alapon kép
zelte el, míg az SLM/A a vallás és politika szétválasztásában érdekelt.57

Az AU közvetítésének eredményeként 2004 augusztusában a nigériai fővárosban, 
Abudzsában folytatódott a politikai párbeszéd, amelynek eredményeként november 9- 
én több jegyzőkönyvet is aláírtak a felek. Az egyik protokoll a kritikus humanitárius vál
ság enyhítéséről szólt, amelyben a három aláíró fél (a szudáni kormány, a JEM és az 
SLM/A) négy pontban állapodott meg: 1. a humanitárius segélyszervezetek alkalmazot
tainak akadálytalan közlekedése Darfúr területén; 2. a civil lakosság védelme minden jel
legű támadás ellen, beleértve a dzsandzsavíd milíciák támadásait is; 3. a nemzetközi kö
zösség jelentősebb segítségére szólítottak fel, különösen az AMIS által végzett monito
ring tevékenység hatékonyságának fokozására; valamint 4. egy közös bizottság felállítá
sában egyeztek meg, amelynek feladata a megállapodás végrehajtásának felügyelete 
volt. A második jegyzőkönyv Darfúr biztonságának növeléséről szólt, amelynek legfon
tosabb pontjai a következők: 1. az aláíró felek elismerik és betartják a n'dzsamenai és az 
Addisz Abeba-i egyezményben foglaltakat; 2. véget vetnek minden olyan katonai had
műveletnek, amelynek célja az adott fél által ellenőrzött terület növelése; 3. szabadon bo
csátják azon foglyokat, akiket a darfúri incidensek kapcsán börtönöztek be; 4. a szudáni 
kormány ígéretet tett, hogy a korábbi határozatok értelmében haladéktalanul hozzálát a 
dzsandzsavíd milíciák leszereléséhez. Ennek felügyeletével az AMIS-t bízták meg.58

Az Abudzsában folyó tárgyalásokat beárnyékolta, hogy a JEM és az SLM/A közös 
nyilatkozatot adott ki a szudáni kormány darfúri politikájáról. A közös nyilatkozat sze
rint a szudáni kormány pusztán időnyerés és a nemzetközi közösség nyomásának eny
hítése végett ült tárgyalóasztalhoz, míg a háttérben folyik a darfúri kérdés katonai meg
oldása. A két felkelő szervezet a nemzetközi közösséget is bírálta, amiért elhanyagolta a 
darfúri kérdést, azaz az abudzsai tárgyalásokat a naivasai tárgyalások mögé helyezte, ki
zárván a darfúri kérdést a békemegállapodásból. Az Afrikai Uniót pedig a kartúmi kor
mánnyal szemben való túlzott elfogultságért marasztalták el, követelvén hogy az Euró
pai Unió tagállamai és az Egyesült Államok is vegyen részt a közvetítésben. Továbbá, ja
vasolták egy össznemzeti alkotmányozó konferencia létrehozását, melynek során Szu
dán politikai problémáira találnának megoldást egy átmeneti kormány felállításával.59
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A Basír-kormány ambiciózus terveket szőtt a humanitárius katasztrófa megfékezé
se érdekében, ugyanakkor nagyon keveset tett azért, hogy valóra is váltsa azokat. 2004 
őszétől kezdve kiújult az eró'szak Darfúrban, amin az abudzsai megállapodások sem 
változtattak. A szudáni rezsim nyilvánvalóan időt akart nyerni, és ebben bizonyos 
szempontból érdekelt volt a déli SPLA/M is, annak ellenére, hogy részt vett a darfúri 
felkeló'k kiképzésében. Ennek az az oka, hogy az SPLA/M sem akarta megterhelni az 
amúgy is törékenynek bizonyuló naivasai tárgyalásokat, különösen akkor, amikor kö
vetelései jelentős részét Kartúm elfogadta.60

2004 augusztusának végén, az 1556-os számú határozatban foglaltak szerint napvi
lágot látott az ENSZ főtitkárának jelentése a darfúri kérdésről. Ebben Kofi Annan le
szögezte, hogy történtek ugyan változások a kormány politikájában és a paramilitáris 
haderők lefegyverzésében, ugyanakkor ezek rendkívül korlátozott eredmények vol
tak. 2004. szeptember 18-án a Biztonsági Tanács elfogadta az 1564-es határozatot, 
amely élesen elítélte a szudáni kormányt, visszautalván az 1556-os határozatban vál
lalt ígéreteire. A szeptember 18-ai határozat a korábbihoz hasonlóan nem állapította 
meg a kormányzat és a dzsandzsavíd milíciák közötti összefonódás tényét, ugyanak
kor szankciókat helyezett kilátásba, amennyiben a rezsim nem működne együtt a nem
zetközi közösséggel. Továbbá felállított egy öt főből álló, tekintélyes nemzetközi jogá
szokból álló bizottságot, amelynek feladata annak megállapítása volt, hogy történt-e 
Darfúrban népirtás. Valójában a Biztonsági Tanács tagjai között meglévő nézetkülönb
ségek is hozzájárultak a határozat kissé elnéző szövegének megfogalmazásához, azon
ban így is tartózkodott az állandó tagok közül Oroszország és a Kínai Népköztársaság, 
a nem állandó tagok közül pedig Algéria és Pakisztán.61 Az 1564-es határozat kiterjesz
tette az AMIS létszámát, 4500 főre emelve.62

2004. október közepén a líbiai Muammar al-Kaddáfi meghívására Tripoliban talál
koztak a felkelők, a szudáni kormány képviselője, valamint jelen volt Egyiptom, Nigé
ria és Csád meghatalmazottja is. A líbiai kezdeményezés néven elhíresült minikonfe
rencia záróokmányában a résztvevők megállapították, hogy a darfúri kérdés pusztán 
afrikai ügy, és mindennemű külső beavatkozást visszautasítanak. Kaddáfi, aki nemré
giben nyerte vissza a nemzetközi közösség bizalmát, meglehetősen gyakran vállalt 
szerepet az elmúlt másfél évtizedben az afrikai problémák megoldásában. A líbiai kez
deményezést azonban nem szabad az abudzsai tárgyalások alternatívájaként felfogni, 
hanem egy azt kiegészítő közvetítésről van szó, amelynek célja a bizalomerősítés.63 
A tripoli tárgyalások második fordulójára 2004 decembere és 2005 januárja között ke
rül sor, a szudáni kormány nagyobb nyomásgyakorlása mellett, amely több darfúri 
képviselő Líbiába való utazását megakadályozta. A felkelők végül két pontban álla
podtak meg egymással: egyrészt vissza kell állítani Darfúrban az 1956-os határokat, 
másrészt pedig a háborús bűnösöket felelősségre kell vonni. Kétségtelen előnye a má
sodik fordulónak, hogy a korábban távolmaradt SLM/A is képviseltette magát.64
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2004. október 20-án az Afrikai Unió Béke és Biztonsági Tanácsa mintegy 3000 fővel 
felemelte szudáni missziójának létszámát, amelynek gyakorlati megvalósításához az 
ENSZ százmillió dollárral, az EU nyolcvanmillió euróval járult hozzá, és az Egyesült 
Államok is részt vállalt a költségekből. Ezzel kezdetét vette az AMIS II., amely a kez
detektől fogva komoly logisztikai problémákkal küszködött. Például nem állt rendel
kezésre elegendő számú jármű a közlekedéshez, nyelvi akadályok merültek fel a béke- 
fenntartók között, valamint koordinációs jellegű problémák is mutatkoztak. Mindezen 
tényezők veszélybe sodorhatják az Afrikai Unió hitelességét Afrika problémáinak 
megoldásában.

Részben már kitértünk arra a tényre, hogy a nemzetközi közösség erőfeszítései és az 
abudzsai tárgyalások ellenére 2004 őszén, Darfúrban az erőszak sohasem látott mére
teket öltött. A felkelő szervezetek korábban tartózkodtak a polgári személyekkel szem
beni erőszakos fellépéstől, ugyanakkor 2004 októberében az SLM/A a Marra-hegy kör
nyékén mintegy 18 arab származású, buszon utazó egyént elrabolt és fogva tartott. 
A polgári személyekkel szembeni fellépés komoly megosztottságot idézett elő az 
SLM/A struktúráján belül, hiszen a vezetőség arra hivatkozott, hogy még a támadások 
tervéről sem értesítették őket. Az erőszak kiújulásában szerepet játszott az is, hogy 
négy újabb fegyveres szervezet kapcsolódott be a darfúri konfliktusba. Az első a Nem
zeti Mozgalom a Reformért és Fejlődésért, amely a JEM-ből vált ki 2004 tavaszán, lo
gisztikai támogatást főleg Csádon keresztül kapott. A második ilyen szervezet az ara
bokból álló Khorbadzs, amely Dél-Darfúrban működik. Tevékenységéről igen keveset 
lehet tudni. A harmadik szervezet az al-Saháma, amely egy arab törzsekből rekrutáló- 
dó kormányellenes erő Nyugat-Kordofán tartományban. Végül a Szudáni Mozgalom 
a Marginalizáció Felszámolásáért nevű szervezet főleg a Darfúrhoz közeli olajlétesít
mények elleni támadások révén hívta fel magára a figyelmet. Az új politikai és katonai 
erők megjelenése felveti azt a kérdést, hogy vajon a kormánynak csak a korábban is lé
tező két felkelő szervezettel kell-e Darfúr politikai problémáit megoldania. Nyilvánva
lóan a béke és a rend hosszú távú biztosítása végett célszerű lenne valamennyi érde
kelt felet bevonni a tárgyalásokba.65

Összegzés

„Szudán Afrika mikrokozmosza, míg Darfúr Szudán mikrokozmosza" -  hangzik a 
mondás.66 A darfúri kérdés Afrika egyik legösszetettebb konfliktusa, amelynek alapjai 
az 1970-es, 1980-as évek éghajlati változásaiban és az iszlamista kormányzat felülről 
irányított „arabizációs" stratégiájában keresendők. A környezeti és politikai változások 
közepette az évszázadok óta egymás mellett élő törzsek közötti törékeny harmónia 
egyik napról a másikra felborult, átadva a helyet egy csoportidentitási konfliktusnak,
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amelyben „afrikai" és a kormány által preferált arab törzsek ütköztek össze. A 2003 ta
vaszán súlyosbodó fegyveres konfliktus csak egyike Szudán megannyi törésvonalá
nak, amelyet a kormány kizárólag katonai eszközökkel, a paramilitáris dzsandzsavíd 
milíciák bevetésével kívánt megoldani. A Darfúrban történtek veszélybe sodorták a ke
nyai IGAD-tárgyalásokat, amelyek 2004-ben a záró szakaszukhoz érkeztek.

A nemzetközi közösség kifejezetten érzéketlenül közelített a nyugat-szudáni esemé
nyekhez, ugyanis főleg az említett naivasai tárgyalások lezárásával volt elfoglalva. Az 
egyes kormányok élesen elítélték a szudáni kormánynak az emberi jogokat súlyosan 
megsértő politikáját, ugyanakkor nem voltak érdekeltek a humanitárius intervenció
ban. Retorikai szinten szankciókkal fenyegették a Basír-rezsimet, amely különösen az 
elmúlt öt esztendőben óriási többletbevételre tett szert az olajexportból, ugyanakkor az 
Afrikai Unióra bízták a 2004. április 8-ai fegyverszünet ellenőrzését és betartatását. Az 
Afrikai Unió számára ez volt az első lehetőség annak bizonyítására, hogy csak az afri
kai országok képesek az afrikai gyökerű problémák megoldására, amely a misszió két
séges hatékonysága miatt erősen megkérdőjeleződött. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa 
több határozatban elítélte a szudáni rezsimet, ugyanakkor egyes állandó tagok -  külö
nösen Oroszország és a Kínai Népköztársaság -  ellenállásán meghiúsult egy súlyos kö
vetkezményekkel járó határozat elfogadása. A szudáni olajiparral szembeni szankciók 
hiánya arra sarkallta a Nemzeti Iszlám Front kormányát, hogy időnyerő stratégiát foly
tasson, és ezért tárgyalásokba kezdett a két darfúri felkelő szervezettel, viszont nem 
mondott le a katonai megoldásról sem. A darfúri fegyveres összetűzésekben minden 
érintett fél súlyosan megsértette az emberi jogokat, és e tekintetben az Afrikai Unió is 
tehetetlennek bizonyult.

A darfúri kérdés jelenleg és várhatóan a közeljövőben is megoldatlan marad, habár 
a 2005. január 9-én a szudáni kormány és a déli SPLA/M között aláírt naivasai 
békemegállapodás alapul szolgálhat a politikai megoldáshoz. Ehhez viszont minden 
érintett fél részéről kompromisszumkészség és a tárgyalások iránti elkötelezettség kell, 
valamint a nemzetközi közösség részéről komolyabb következményekkel járó nyo
másgyakorlás szükséges. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa az elmúlt néhány hónapban ar
ról folytatott vitát, hogy azt az 51 szudánit, akiket az emberi jogok súlyos megsértésé
vel vádolnak, felelősségre vonhatják-e a Nemzetközi Büntetőbíróság előtt. Végül az 
Egyesült Államok sem emelt vétót a határozat elfogadása ellen. A felelősségre vonás
ról szóló vita azonban nem a darfúri kérdés rendezéséről szól, hanem a nagyhatalmak 
közötti politikai játszma része, amelyhez Afrikának nem sok köze van.
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Résumé

The internal m otives o f the conflict in D arfur and the reaction of the international 
com m unity

Two organizations in Darfur started an uprising against the Sudanese Basir- 
government in February 2003. Its goal was to put a brake on the marginalization of 
Darfur and to stop the forced Arabization strategy of the government on Khartoum. 
The essay discusses the question of Darfur on two levels. On the one hand, it analyzes 
the internal motives of the conflict, the geographical conditions of the region, and the 
changes in the natural environment (the expansion of the desert and the sudden and 
unexpected shifts in precipice), as well as the Arabization policy of the Islamist 
government in Khartoum. On the other one, it discusses the role which the the 
international community played in the humanitartian crisis in Darfur. It pays special 
attention to the relations between the Sudanese civil war, which broke out again in 
1983, and the settlement of the Darfur question, as well as to the ceasefire agreements 
signed by the Sudanese government and the rebels in Darfur.
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Resume

Die inneren Triebkräfte des D arfur-K onflikts und  die Reaktion der internationalen  
Gemeinschaft

Im Februar 2003 wurde von zwei Organisationen in der Provinz Darfur ein Aufstand 
gegen die Regierung des Sudans unter Baschir ausgelöst, dessen Ziel das Stoppen der 
Marginalisierung von Darfur und das Aufhalten der gewaltsamen Arabisierungs- 
strategie der Khartumer Regierung war. Die Studie untersucht die Darfur-Frage auf 
zwei Ebenen. Einerseits geht sie auf die inneren Triebkräfte des Konflikts, auf die 
naturgeographischen Verhältnisse der Region und auf die Veränderung der 
natürlichen Umgebung (auf die Wüstenbildung und das launische Schwanken der 
Niederschläge), sowie auf die Geschichte der einzelnen Stämme von arabischem oder 
'afrikanischem' Ursprung, auf die Zwistigkeiten zwischen ihnen, bzw. auf die 
Arabisierungspolitik der islamistischen Khartumer Regierung ein. Andererseits wird 
das Auftreten der internationalen Gemeinschaft im Zusamm enhang mit der 
humanitären Krise von Darfur analysiert. Besondere Aufmerksamkeit wird den 
Motivationen der USA, des Sicherheitsrates der UN und der Afrikanischen Union 
gewidmet. Die Studie befasst sich mit den Zusammenhängen zwischen dem 1983 
wieder entbrannten Bürgerkrieg im Sudan, mit der Regelung der Darfur-Frage, sowie 
mit den Waffenstillstandsabkommen, die zwischen der sudanesischen Regierung und 
den Aufständischen von Darfur unterzeichnet worden sind.
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