
1772008. tél

Könyvekről

Martin Meredith: Afrika sorsa – a függetlenség ötven éve

(The Fate of Africa – History of Fifty Years of Independence. Public Affairs, 
2005, 754 o.)

Martin Meredith nem kisebb feladatra vállalkozott, mint hogy megírja Afrika 
jelentősebb országainak, illetve konfliktuspontjainak a függetlenség elnyeré-
se óta eltelt történelmét. 

A kötet alapvetően négy nagyobb fejezetre oszlik, amelyek önmagukban egy-egy 
korszakot ölelnek fel. Az első korszak a függetlenné válás nehezen vajúdó folyama-
tát taglalja, leginkább olyan ikonikus figurák bemutatásán keresztül, mint Kwame 
Krumah, a független Ghána első elnöke, Gamel Abdel Nasszer, a híres egyiptomi ve-
zető és Patrice Lumuba, Kongó fiatalon meggyilkolt miniszterelnöke. Mindamellett 
hogy részletesen tárgyalja a különböző országok belső politikai és gazdasági gondjait, 
nem hagyja figyelmen kívül a korábbi gyarmattartók politikai baklövéseit vagy sokszor 
szándékolt beavatkozásait sem, általában jól kiválasztott helyi politikusokon keresztül, 
a függetlenné váló gyarmataik belügyeibe. Így amellett, hogy bizonyos személyeket 
alapvetően pozitív színben igyekszik feltüntetni, egyben azt is sugallja, hogy a fekete 
kontinens népeinek sanyarú sorsáért nem csak a Nyugat felelős. 

Dél-Afrika államai fehér irányítás alá kerülésének bemutatása után Meredith im-
máron a nemzetté válás folyamatát taglalja. Egyre több strukturális problémát kezd 
feszegetni, amelyek elsősorban a különböző országok vezetőségének inkompetenciája 
miatt kerülnek felszínre. Az egyes fekete országokban alapvetően egypárti, leginkább 
szocialista, diktatórikus politikai rendszerek jöttek létre, amelyeket a függetlenségért 
harcoló politikai elit hívott életre. Mivel Afrika alapvetően híján volt a tanult és képzett 
munkaerőnek, valamint szakembereknek, a gazdasági és politikai reformokat felülről 
erőltették, amelyek tökéletesen ellentmondtak a meglévő gazdasági lehetőségeknek. 
A kezdeti fellendülés és pozitív életérzés csakhamar frusztrációnak adta át a helyét, 
ahogy a korábbi vezetők diktatórikus hajlamai fokozatosan felszínre kerültek. Nagy 
hangsúlyt fektet a szerző Hailé Szelasszié etióp császár bemutatására, akinek politikája 
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hatással volt egész Afrika szarvának későbbi történetére. Meredith az első fejezetben 
még a kiemelt, függetlenségért és szabadságért harcoló generáció irracionális viselke-
désével mutatja be az országok gazdasági és politikai degradációját, amely értelemsze-
rűen megkönnyítette a zsarnokok és diktátorok eljövetelét, akiket nemegyszer megvál-
tóként fogadott a nép. Afrikai nyomorgó népeinek nyakára olyan emberek ültek, mint 
Joseph Desiré Mobutu tábornok, Kongó diktátora, aki hatalmas vagyont halmozott föl 
különböző európai bankokban. A szerző a második fejezet végén ismét külön foglal-
kozik a déli „fehér” államok történetével, ezeket egyszerűen csak fehér dominóként 
jellemzi. 

A strukturális problémák megismertetése után, a diktátorok eljövetelével megtör-
ténnek az első genocídiumok, és a hetvenes évektől egyre inkább az etnikai ellentéteké 
lesz a főszerep. Mengisztunak, Etiópia diktátorának kommunista kísérlete sok ellen-
állót szerzett a rezsimnek. Az ellenük indított értelmetlen háború, valamint a felperzselt 
föld taktikája a kontinens történetének egyik legsúlyosabb humanitárius katasztrófájá-
hoz vezetett. A vörös fordulat egyben jelzi, hogy Afrika a hidegháború egyik legfonto-
sabb célterületévé vált. Kadafi Líbiájának erős Amerika-ellenessége, egyenesen vezetett 
az országnak a keleti blokk felé történő nyitásához. A két szuperhatalom versengése 
a kontinensért tovább odázta a meglévő problémák megoldását, hiszen mindkét fél 
igyekezett a vele szimpatizáló rezsimeket fenntartani, így hatalmas kölcsönöket folyó-
sítottak a már amúgy is adóságban úszó államoknak. A hetvenes–nyolcvanas évek for-
dulóján azonban egy váratlan, minden addiginál pusztítóbb jelenség ütötte fel a fejét, 
a HIV vírus, amely a nyolcvanas évek közepétől a Nyugat számára is ismert és egyben 
félelmetes problémává vált. Meredith aprólékosan feltárja azokat a folyamatokat, ame-
lyek elvezettek az AIDS tömeges és egyben globális fenyegetéssé válásához, amelyben 
súlyos felelősség terheli az afrikai államok és a Nyugat vezetőit egyaránt, ezt a szerző a 
fekete kontinens egyik legsúlyosabb problémájaként jelöli meg. A hidegháború végével 
Afrika déli országaiban érvényre kerül a többségi akarat, és a fehér dominók egymás 
után dőlnek el. Régről ismert politikusok kerülnek hatalomra, akik hosszú éveket töl-
töttek börtönben politikai nézeteik miatt, mint Zimbabwe jelenlegi diktátora, Robert 
Mugabe és Nelson Mandela, a Dél-afrikai Köztársaság első fekete bőrű elnöke.

 A hidegháború befejeződésével Afrika átmenetileg elvesztette jelentőségét, 
és magára maradt. A Nyugat részéről történtek ugyan kísérletek az egyes országok 
problémáinak megoldására, de a különböző fiaskók után az addigi donor országok 
fokozatosan elfordultak, szabad utat engedve a brutális diktátorok által indított ke-
gyetlen erőszakhullámoknak. A kilencvenes években Szomália, Szudán (Darfúr), Sierra 
Leone, Libéria (A Szabadok Földje) valamint Ruanda kerül előtérbe, mint a történelem 
legsúlyosabb genocídiumainak színhelyei. A Szovjetunió bukásával, az addigi csatlós 
zsarnokok is buknak, mint Mengisztu, Etiópia diktátora, ugyanakkor új zsarnokok 
neve válik ismertté, mint Mohammed Farah Aideed szomáli hadúr, Omar al-Bashir 
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tábornok, Szudán zsarnoka és Charles Taylor, Libéria diktátora. A keleti blokk széthul-
lásával hatalmas mennyiségű, elsősorban orosz fegyver talált utat Afrikába, ezekért 
sok esetben, különösen a Sierra Leone-i polgárháborúban úgynevezett konfliktus- vagy 
véres gyémántokkal fizettek. A Nyugat, különösképp az 1993-as mogadishui fiaskó 
után vonakodott foglalkozni a fekete kontinens belügyeivel, és az erre hivatott nemzet-
közi szervezet, az ENSZ is tökéletes inkompetenciáról tett tanúbizonyságot, súlyosan 
cserbenhagyva a polgárháború sújtotta afrikai országokat. Az ENSZ kudarca és nem-
törődömsége vezetett el a ruandai népirtáshoz, amelyben harminc nap alatt nyolcszáz-
ezer tuszit mészároltak le, eleinte az ENSZ-kéksisakosok jelenlétében. A ruandaihoz 
hasonló, sőt sok esetben véresebb népirtások folytak és folynak a mai napig Darfúrban, 
Szomáliában. Sierra Leonéban egy katonai magánvállalatnak, valamint Nagy-Britan-
niának kellett beavatkoznia, hogy a polgárháborút végül sikerüljön lezárni. A darfúri 
genocídium segített ugyan felébreszteni a Nyugat lelkiismeretét, a probléma megoldá-
sára azonban a mai napig nem került sor. Miközben az AIDS tovább szedi áldozatait, 
különösen a kontinens szubszaharai részén, még mindig voltak és vannak olyan veze-
tők, akik nem akarják a vírust komolyan venni. 

A 21. század fordulóján új szereplő jelent meg a kontinensen, amelynek energiaéhsé-
ge segít fenntartani és megerősíteni az egyes diktatúrákat. A kínai olajpiacnak köszön-
hetően képes fennmaradni többek közt Robert Mugabe zimbabwei rezsimje és Omar 
al-Bashir szudáni uralma. Bár a Nyugat most már fokozottabb érdeklődést mutat a 
kontinens problémái iránt, mégis hosszú időnek kell még eltelnie ahhoz, hogy azok az 
országok, amelyek több mint ötven éve függetlenek, egyszer elindulhassanak a tényle-
ges fejlődés útján.  

A kötet legnagyobb erőssége gazdag információs anyagában rejlik, Meredith rész-
letesen építi föl Afrika elmúlt ötvenéves történetét, különös érzékkel rátapintva a neu-
ralgikus pontokra. A mű gyengesége talán abban rejlik, hogy a szerző által választott 
felépítés miatt az egyes országok története szétszakadozik, megnehezítve ezáltal tör-
ténelmük átláthatóságát – igaz viszont, hogy a párhuzamos történések közötti össze-
függések miatt nem is nagyon lehetne más szerkezetet elképzelni. Mindazonáltal a mű 
az összes jelentősebb konfliktus gyökerét részletesen taglalja, így a kontinens története 
iránt érdeklődőknek kötelező olvasmány.

Erdős Attila


