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Az európai–afrikai fejlesztési együttműködés 
helye a kibontakozó globális partnerségben 
Fodor Erika

A közelmúltban rendezték meg New Yorkban az ENSZ által 2000-ben meghir-
detett Millenniumi fejlesztési célok (MFC) megvalósításának felező értékelőjét.1  
A tagállamok magas szintű tisztviselőinek részvételével külön fórum foglal-

kozott Afrikával, mivel ezen a kontinensen értek el eddig legkevesebb eredményt a 
szegénység csökkentésének terén.2

Az esemény előtt az EU összefoglaló jelentést készíttetett az MFC-k európai teljesíté-
séről Millenium Development Goals at Midpoint: Where do we stand címmel európai kuta-
tóintézetek bevonásával. A jelentés egyik központi kérdése szintén az volt, hogy milyen 
eredmények születtek a szegénységcsökkentés terén, mit sikerült elérni, és mit nem. 

Az európai jelentés is megállapítja, hogy Afrika lemaradása a fejlett világtól szem-
beötlő. Mivel az Afrikának eddig adott segélyek, fejlesztési pénzek, támogatások és 
befektetések, amelyeket a fejlett világ, a nemzetközi szervezetek vagy más adakozók az 
elmúlt évtizedekben fejlesztésre adtak, nem hozták meg a várt eredményt, továbbra is 
nyitott kérdés, hogy fel tud-e zárkózni Afrika, ki tud-e kapaszkodni az elkövetkezendő 
évtizedekben abból a mélyszegénységből, amelyben a kontinens egyes régiói, országai 
vannak, s ez hogyan, milyen eszközökkel érhető el.

A szegénységcsökkentés célú fejlesztési politikák alapvetően az ezredfordulótól s a 2000-
ben meghirdetett MFC-k által kerültek a célkeresztbe. Az MFC egyik érdeme ez. Ebben 
minden országnak feladata van, egyrészt a saját szegénységének leküzdésével, másrészt 
a fejlettebb országoknak, donor szervezeteknek a legszegényebb országok támogatásával 
az ottani szegénység csökkentésében segíthetnek. Az MFC-k másik érdeme, véleményünk 
szerint az, hogy a fejlesztési célok közé beemelték a globális partnerség kialakítását.3

A millenniumi célok nem ölelik fel az összes fejlesztési feladatot, tudjuk az „MFC-n 
kívül is van fejlesztés” – ez az ezredforduló adta „fejlesztési gyorsító”, amely célkitűzé-
seivel a legfontosabbra koncentrál: a szegénység csökkentésére. A fejlesztési politikák 
sorában az MFC tehát egy folyamat része, szakasza, amelyet az ENSZ-tagországok si-
keresen vagy éppen tanulságokkal telve folytatni fognak 2015 után is. A globális part-
nerség kialakulása s mint 8. MFC „teljesítése” is messze túlmutat 2015-ön. 
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Az ezredforduló óta a fejlesztési politikák sikerében vagy kudarcában már nemcsak az 
adományozók felelőssége, hanem a támogatást befogadók, jelen esetben az afrikaiak saját 
felelőssége is teret kapott az úgynevezett ownership szemlélet elfogadásával. Ez azt is jelenti, 
hogy a segélyvárás s segélyből élés szemlélet folyamatosan átalakul. Nagyobb súlyt kap a 
saját humán és természeti források számbavétele, az azokkal történő gazdálkodás, a saját 
fejlesztési tervezés és kivitelezés. A tulajdonosi szemlélet kialakulása ugyanakkor hosszú fo-
lyamat. Nem gondoljuk, hogy egy-két év alatt társadalmi méreteket öltött, de már az is nagy 
haladás, hogy az afrikai politikai-gazdasági elit elfogadta s megértette ennek szükségét. 
Ugyanakkor még korai megítélni, és vizsgálni sem könnyű, hogy a tulajdonosi szemlélet, az 
ownership ott, ahol valóban érvényesül Afrikában, milyen konkrét eredményeket hozott.

Tanulmányunk a felező értékeléseket alapul véve tekinti át az afrikai szegénység 
csökkentésének helyzetét. 

A Külügyi Szemle Afrika tematikus száma nem nélkülözheti az Európai Unióhoz és 
tagországaihoz fűződő afrikai kapcsolatok áttekintését, mivel Európának széles körű, 
történelmi gyökerű kapcsolatai vannak Afrikában, s hatalmas pénzösszegeket fordít 
a kontinens fejlesztésére. Nem jelenik meg oly gyakran különszám Afrikáról, ezért e 
cikkben tesszük fel a kérdést is, s próbálunk rá válaszolni, esetleg vitát is kiváltó céllal: 
a 2004. május óta EU-tag Magyarország hogyan tudott bekapcsolódni e szerteágazó 
kapcsolatrendszerbe, tudott-e érdemben segíteni a szegénységcsökkentésben, illetve az 
európai uniós tagságunkkal milyen lehetőségek nyíltak meg a magyar–afrikai kapcso-
latok fejlesztése előtt, különös tekintettel a fejlesztési együttműködésre.

Az európai–afrikai fejlesztési kapcsolatok  
az MFC meghirdetésétől máig

Az Európai Unió mint globális szereplő a nemzetközi támogatásainak hatvan száza-
lékát Afrikára fordítja. A 2000 és 2007 közötti időszakban a kapcsolatok alakulásáról 
összességében az mondható el, hogy bár az európai–afrikai nemzetközi fejlesztési 
együttműködési (NEFE) kapcsolatok jelentősen átalakultak, az EU-nak és tagorszá-
gainak szerepe Afrika fejlesztésében továbbra is meghatározó maradt. Meghatározó 
maradt azzal együtt, hogy – figyelemmel az MFC 8. céljára – a globális partnerség ki-
bontakozása is előre haladt, s Afrika fejlesztése sokszereplős NEFE lett. Ez jelenti azt 
is, hogy a donor-együttműködés színvonala javult, új donorok jelentek meg, vagyis 
Afrika támogatóinak köre jelentősen kibővült.

Az tapasztalható, hogy az új donorok megjelenése (országok, például Kína, India, 
alapítványok, például Bill and Melinda Gates Foundation) a régi támogatókra is hatott, 
fontossá vált, hogy megújítsák korábbi módszereiket, illetve a régi kapcsolatokat új 
alapokra helyezve valódi partnerségi viszonyra törekedjenek.
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Ez az EU esetében konkrétan azt jelentette, hogy 2000-től folyamatosan modernizálta 
NEFE-jét, s 2007-et azzal zárta, hogy megszületett az első közös európai–afrikai stratégia, 
amely új kereteket adott az államközi kapcsolatoknak, benne a NEFE-kapcsolatoknak. 

2000 és 2007 között hat kiemelkedő esemény, hat meghatározó dokumentum született, 
amelyekhez az EU és tagországai az afrikai kapcsolataikat igazítják. Az MFC-k meghir-
detésén túl, 2000-ben az EU fejlesztési politikájának átalakítása,4 a cotonoui egyezmények 
megkötése,5 2005-ben az európai fejlesztési politika általános felülvizsgálata, a fejlesztéspo-
litikai konszenzus6 megszületése, 2005-ben az új EU–Afrika-stratégia7 kidolgozása és 2007-
ben közös Afrika–EU8 stratégia megszületése. E közben a 2007-től 2013-ig szóló pénzügyi 
perspektíva is érvénybe lépett, amelyben a korábbi végrehajtási mechanizmust a felsorolt 
politikai dokumentumok alapján megreformálták, és új finanszírozási eszközöket alakí-
tottak ki a jobb átláthatóság és a transzparencia követelményeinek érvényesítésével.

A felsorolt dokumentumokat ezúttal nem ismertetjük, azok hozzáférhetők, s úgy 
véljük, tartalmukat a szakmai, egyetemi, kutatói közeg, illetve az Afrika iránt érdeklő-
dő civilszervezetek ismerik. 

2005-ben, amikor az EU–Afrika stratégia megszületett, az afrikai országok, s kü-
lönösen az afrikai országokban működő civilszervezetek részéről felmerült annak az 
igénye, hogy ne az EU határozza meg Afrika stratégiáját, hanem az afrikai országokkal 
együtt alakítsák ki az európaiak az afrikai és EU-tagországok közötti közös stratégiát,9 
hivatkozva éppen a 2000-ben és 2005-ben megfogalmazott EU-fejlesztési (szakpolitikai 
nyilatkozatban) konszenzusban hangsúlyozott partnerségre.

A közös stratégia kialakítása indokolt volt, hiszen már az I. EU–Afrika Csúcson (Kai-
ró, 2000. április 3–4.) elfogadott dokumentum (kairói nyilatkozat) meghatározta az EU és 
az afrikai országok közötti politikai párbeszéd szükségességét. Kairóban a nyilatkozat 
mellett elfogadott akcióterv a politikai párbeszéd öt területét nevesített meg: 1. regioná-
lis integráció Afrikában; 2. Afrika bekapcsolása a világgazdaságba; 3. emberi jogok, de-
mokratikus alapelvek és intézmények, jó kormányzás és jogállamiság; 4. béketeremtés, 
konfliktusmegelőzés, konfliktuskezelés és megoldás; és 5. fejlesztési kérdések.

A következő EU–Afrika csúcsot csak 2007 decemberében tartották Lisszabonban, 
ekkor fogadták el a közös stratégiát. A lisszaboni dokumentumokból megállapítható, 
hogy a politikai párbeszéd Kairóban megfogalmazott témakörei továbbra is aktuálisak 
maradtak, s a közös stratégia részévé váltak. Már nemcsak az európaiak, az afrikaiak is 
válaszokat –megoldásokat – szeretnének találni a felvetett kérdésekre.

A vizsgált időszakban az afrikai országok is sokat változtak és változtattak a fejlő-
déshez való viszonyukon, nőtt a saját fejlődésük iránti felelősségük. Afrika kontinentá-
lis méretekben is újragondolta saját erejét, és intézményes átalakulásokkal is megpecsé-
telte célkitűzéseit. Ennek egyik eredménye, hogy az Afrikai Egységszervezet 2002-ben 
átalakult Afrikai Unióvá, és a 2001-ben létrejött társadalmi-gazdasági programot meg-
fogalmazó NEPAD-ot (New Patrtnership for Africa’s Development) is magába vonta. 
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Az AU 2007 júliusában megrendezett csúcstalálkozója azt a képet mutatta, hogy az 
afrikai vezetők, elrugaszkodva a valóságtól, az országukban lévő szegénységi foktól, 
álmokat kergetnek Afrika jövőjével kapcsolatban, s nem érettek arra, hogy valódi part-
nerek legyenek. (A G8-ak éppen a csúcs előtt egy hónappal ajánlottak fel hatvanmil-
liárd dollárt az afrikai nyomor és betegségek csökkentésére. Ki tehát a felelősebb?) 

Az afrikai és európai elemzők az afrikai szegénység fennmaradásának fő okát az 
afrikai kormányzási hibákban látják. Visszatérő példaként emlegetik, hogy míg Ázsiá-
ban a fejlődés meglódult, addig Afrika tovább süllyedt a nyomorba. 1957-ben például 
Ghána nagyjából azonos életszínvonalon volt, mint Dél-Korea, ma viszont az egy főre 
jutó bruttó nemzeti jövedelem kilencszerese a ghánaiénak, s Ghána még nem is a leg-
szegényebb ország Afrikában.

Az elemzők azt is ellentmondásosnak látják, hogy míg Afrika az elmúlt harminc 
évben erőteljes fellendülésen ment keresztül, s a gazdasági növekedés több országban 
meghaladta a fejlett országok gazdasági növekedését, ez a növekedés nem éreztette 
hatását a szegénység csökkentésében. A lakosság nagy része például továbbra sem is-
meri az áramot, gázt, telefont, s a vízért is naponta több kilométert gyalogol. Afrika az 
egyetlen világrégió, ahol a korábbi évekkel összevetve csökkent az egy főre eső élelmi-
szer-termelés.

Mindezekért ma már aligha lehet a gyarmatosítókat okolni. Alapképlet, írják az 
elemzők, hogy az afrikai elit zsákmányolja ki saját országát, mérhetetlen vagyonokat 
halmozva fel, miközben az ország szegényedik. Az állam működtetése is sok esetben 
a politikai elit meggazdagodásának eszköze. Az állam nem szed be adót, vagy csak 
keveset, és nincs mit elosztani. Az állami pozíciók jelentik a jobb megélhetést, a fix 
fizetést. Az állami vállalatok további lehetőséget adnak az összefonódásra. Ehhez jön 
még a hadsereg pozíciója stb. Mivel a rendszerek demokratikus fejlődése névleges, a 
parlament nem gyakorol ellenőrzést a kormány felett, pedig a soketnikumú afrikai or-
szágokban a parlament lehetne a társadalmi kohézió színtere, kialakításának eszköze.10 
A választások többnyire polgárháborúba torkollnak, a demokrácia játékszabályai szín-
leltek, s országában a legtöbb afrikai államfő hatalma korlátlan. Az igazságszolgáltatás 
nem független, jogállamiságról nem beszélhetünk. 

A fenti kritikákra tekintettel, nem tekinthető véletlennek, hogy az Afrikai Unió el-
sődleges céljai között szerepel a demokrácia fejlesztése a kontinensen. Fontosságában 
ezt megelőzi viszont a válságok felszámolása, a béketeremtés. Mindezen feltételek 
megléte után lehet csak szó a befektetések élénkítéséről, a gazdaság fejlesztéséről stb. 
A NEPAD-hoz köthető az African Peer Review Mechanism (APRM) létrehozása, amely-
hez már 23 afrikai állam csatlakozott, s amelynek célja egy önkéntes alapon működő 
önellenőrző rendszer működtetése. Ez azért fontos, mert vizsgálja a jó és demokratikus 
kormányzást, e célból minősíti az országokat, s vizsgálja a fejlesztéscentrikus gazda-
ságpolitika végrehajtását is.
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A II. EU–Afrika Csúcs az AU és EU együttműködésében is fontos mérföldkő volt.  
A csúcson elfogadott közös EU–Afrika stratégia jegyében ugyanis az EU legfontosabb 
afrikai partnerintézményévé és elengedhetetlen tárgyalópartnerévé az AU vált. A to-
vábbiakban nem mondható az európaiakról, hogy önkényesen beavatkoznak az orszá-
gok életébe, mivel az African ownership elv alapján az afrikaiakat az AU képviseli. 

A lisszaboni csúccsal valóban új fejezet nyílt meg az Európai Unió és az afrikai or-
szágok között, mivel a hosszú távú együttműködés keretei intézményesednek. Ennek 
érdekében az EU képviseletet nyitott az AU-nál.

A közös stratégia elfogadása mellett még két dokumentum került a lisszaboni csúcs 
résztvevői elé: a 2008 és 2010 közötti akcióterv, amely a konkrét időszakra szóló célokat, 
a hozzájuk rendelt forrásokat11 és a végrehajtás ellenőrzésének rendjét tartalmazza, 
továbbá a csúcs értékeléséről kiadott politikai nyilatkozat. E szerint Lisszabonban a 
résztvevők megállapodtak abban, hogy az Európai–Afrikai csúcsot háromévente ren-
dezik meg, váltakozó, európai és afrikai helyszínnel. Leszögezték azt is, hogy a közös 
stratégia nagy hangsúlyt fektet a politikai együttműködésen túl a millenniumi fejlesz-
tési célok megvalósítására Afrikában.

Lisszabonban nemcsak az Európai Unió és Afrika közös stratégiájára mondtak igent, 
hanem vitát folytattak a folyamatban lévő és az afrikaiak által alapvetően kritizált 
Economic Partnership Agreements (EPAs) helyzetéről12 és az Afrika iránt megnövekedett 
kínai, orosz, amerikai stb. érdeklődésről. Főleg a kínaiak jelenléte, kereskedelmi for-
galma és nyersanyagok iránti érdeklődése nőtt meg Afrikában, de általánosságban is 
elmondható, hogy kiemelkedő az érdeklődés Afrika iránt az OECD DAC-hoz nem tar-
tozó országok körében is. A globális partnerség Afrika támogatásának ügyében kibon-
takozóban van.

2008-ban az AU vezetése új lappal indult, a január 26. és február 2. között megrende-
zett AU-csúcson új vezetők, új biztosok kerültek a régiek helyére. A főbiztos Jean Ping 
gaboni miniszterelnök-helyettes lett, az elnökséget vivő ország pedig Tanzánia.

A partnerségi változások alapvetően nem érintették Európa dominanciáját, például 
az afrikai termékek legnagyobb felvevője továbbra Európa maradt. Az afrikai gyapot, 
gyümölcs, zöldség 85 százaléka is ide irányul. Ugyanakkor az EU számos új kezde-
ményezést tett a kapcsolatok élénkítése érdekében. Támogatja az üzleti világ kapcso-
latainak erősítését, ezért létrehozta az EU–Afrika Business Fórumot, amelynek máso-
dik találkozója 2007 júniusában volt Accrában. A második fórumon a multinacionális 
vállalatokon kívül a kis- és középvállalatokat képviselő szervezetek is megjelentek.  
A második találkozó legfontosabb eredménye az volt, hogy a klasszikus infrastruktúra-
építésen túl megállapodtak az euro–afrikai információs rendszerek kiépítésében. 

Az EU ugyanakkor megjelölt néhány területet, amelyet kifejezetten a globális part-
nerség keretei között szeretne folytatni: ez a biztonság és fejlesztés összefüggése. Ennek 
érdekében a béketeremtő erők az AU, az ENSZ és az EU együttműködésével operál-
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nak. Az olyan új területek, mint a klímaváltozás, az energiabiztonság és a migráció is 
egyre inkább a globális partnerség megközelítését igénylik, bár a migráció kérdésében 
a legérintettebb Európa.

Fejleszthető-e Afrika globális partnerségben? 

A donorok jobb együttműködésével bizonyára igen. Az együttműködésre sok jó és 
rossz példa van, s vannak bizonyos szabályok. Mégis, azt lehet mondani, hogy a glo-
bális partnerség együttműködési szabályait, annak minimális szintjét, ki kell alakítani, 
különösen az OECD DAC-tagok és a nem DAC-tagok között.

A párizsi nyilatkozatot13, amely a segélyhatékonyság javítása céljából fogalmazta meg 
a fejlesztésben részt vevők, a partneri viszony két oldalán lévők közös felelősségét s 
teendőit, az EU a 2005-ös szakpolitikai konszenzussal megerősítve EU-vállalásnak 
tekinti. A párizsi nyilatkozatot 2005. március 2-án 91 donor és recipiens ország írta 
alá, köztük Kína is.14 (Több ország később csatlakozott hozzá, Magyarország például 
2007-ben.) Az aláíró donorok többek között arra kötelezték magukat, hogy a NEFE-ben 
a partnerek fejlesztési ország-stratégiáját követik, annak megvalósításához nyújtanak 
segítséget. Azt is vállalták, hogy a kiszámíthatóság jegyében többéves kötelezettségvál-
lalásokat tesznek. A recipiensek, a támogatást befogadók vállalták, hogy megvalósít-
ható országstratégiákat készítenek, s kialakítják azokat az intézményeket, amelyeket 
a donorok a támogatásnál használni tudnak, ezek egyben biztosítékot jelentenek arra 
nézve, hogy a felhasználók a támogatásokat a megállapodott célokra fordítják. A kapa-
citásépítés a befogadó partner országok felelőssége, ebben a donorok támogató szere-
pet vállalnak. A nyilatkozat a hatékonyság mérésére mutatókat dolgozott ki. 

A kínai–afrikai kapcsolatok és a többi donor

Kína mint afrikai donor erőteljesen hangsúlyozza, hogy a fejlesztési együttműködés-
ben saját modellt követ Afrika felé, s ez alapvetően kereskedelemorientált. Kína bü-
rokráciamentes együttműködést és olcsó árut kínál, fejlesztési politikájának alapjai a 
pragmatikus együttműködés, az egyenlőség és a kölcsönösség. Kína nem tartja jónak 
az OECD DAC szerepét, mivel az általa kínált mechanizmus szerinte nem engedi kifej-
lődni a Dél–Dél kapcsolatokat.

Kína kereskedelme Afrikával 1999 és 2003 között ezer százalékkal (!) növekedett. Az 
ezredfordulón megfogalmazott ENSZ Millenniumi fejlesztési célok követését Kína saját poli-
tikai és gazdasági céljaival hangolta össze. A megnövekedett termelés és fogyasztás kielégí-
tésére szüksége lett az afrikai olajra, foszfátra s más afrikai nyersanyagokra, ezért figyelme 
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Afrika felé fordult. Aktivizálta kapcsolatait számos afrikai országban, többek között 38 afri-
kai országgal van beruházásvédelmi megállapodása, nagy építkezéseket kezdeményezett, 
infrastrukturális fejlesztéseket vállalt stb. Afrikát elárasztotta olcsó kínai textiláruval. Azt 
hangsúlyozza, hogy a volt gyarmattartók feltételei helyett a kínai partner nem tűz ki felté-
teleket a támogatások felhasználásához. Kritizál minden feltételes segítségnyújtást, elveti a 
szankciók alkalmazását, amely szerinte ellentmond a segítségnyújtás erkölcsének.

2006-ban Kína afrikai befektetései elérték a 11,7 milliárd dollárt, a kétoldalú kereske-
delmi forgalom pedig az 55,5 milliárd dollárt. 2006-ban Kína nyersolaj-behozatalának 
már egyharmada származott Afrikából. (2006-ban az Európai Unió és tagországainak 
kereskedelmi forgalma Afrikával 315,2 milliárd dollár volt, ebből Franciaország har-
mincmilliárd dollárral részesedett, utána Németország következett 23 milliárddal.)15 
Van azonban már olyan terület, amelyre Kína többet szán a jövőben, mint az európaiak 
s ez az infrastruktúra, amelynek finanszírozására Kína húszmilliárd dollárt tervez a 
következő három évben, míg az EU az Európai Fejlesztési Alapból (EFA) 5,6 milliárd 
eurót (8,3 milliárd dollár) jelentett be 2007-ben.

Az EU háromoldalú együttműködést kezdeményezett Afrikával és Kínával a 2007. 
júniusban Brüsszelben rendezett konferencián. A brüsszeli találkozón megállapodtak a 
folyamatos tájékoztatásban s bizonyos együttműködésben is, de Kína a maga részéről 
továbbra is a saját útját követi. 

2008 márciusában Louis Michel, a fejlesztési és humanitárius ügyek biztosa Kíná-
ba látogatott. A látogatás során az újságírók megkérdezték tőle, mi a célja Európának 
egy európai–kínai együttműködéssel Afrikában. Louis Michel azt válaszolta: „Africa 
has become a sought-after continent rather than a seeking continent.” S miért jó ez Kínának? 
Michel válasza erre az volt, hogy a kínai „idilli kapcsolatok” csak az afrikai elitnek 
használnak, s valószínű hamarosan véget érnek, mivel nem járulnak hozzá a lakosság 
szegénységének felszámolásához.16

Kína nagyszerű eredményeit az afrikai vezetők dicsérik, de az afrikai szakértők, kü-
lönösen a gazdasági elemzők, kritizálják. Felhívják a politikai elit figyelmét arra, hogy 
nyitott szemmel fogadják a kínai támogatásokat, mert Kína néhány lépése káros az af-
rikai fejlődésre, így a textiláruk beözönlése például tönkreteszi a helyi ipart, az infrast-
rukturális beruházások pedig megnyitják az utat nagyszámú kínai munkás érkezése 
előtt, így a hazai munkalehetőségek nem növekednek a beruházás által.

A gazdasági elemzők szerint Afrikának arra kell törekednie, hogy ne csak nyers-
anyagainak exportőre legyen, hanem teremtse meg a saját feldolgozóiparát, s termeljen 
exportra. 

A politikai elemzők ellentmondást látnak az AU demokráciatámogatása, a jó kor-
mányzás melletti elkötelezettsége és a kínai jó viszony között, mivel a kínaiak az afri-
kaiaknak a saját fejlődési útjukat ajánlják, amely ellentétes a nyugati mintájú demokrá-
ciaszemlélet követésével.
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A kínaiak pragmatikus támogatása ugyanakkor az afrikaiak számára egyszerűbb, 
nincs transzparencia, monitoring stb., amihez például a DAC-tagországok segítség-
nyújtása ragaszkodik. Elemzők szerint ezzel Kína rontja az elszámoltatási morált, s az 
afrikai elit is külön businesshez jut.

Az elmúlt időszakban az Egyesült Államok is növelte érdekeltségeit Afrikában, ma 
több kőolajat exportál Afrikából, mint például Szaúd-Arábiából, s folyamatosan növeli 
a kőolaj-kitermeléssel összefüggő beruházásait. A közelmúltban Washingtonban mint-
egy ötvenmilliárd dolláros afrikai beruházást jelentettek be.17

Kínán kívül más nem DAC-tagok is érdekelődéssel fordultak Afrika felé, közülük 
India, Brazília, Törökország és Oroszország a legjelentősebbek. 

Oroszország és az EU „versenyez” többek közt a nigériai gázért is.18 Az EU 15 mil-
liárd eurós kerettel kívánja megépíteni a Nigériából kiinduló, Nigeren és Algérián át 
húzódó gázvezetéket Európa ellátása érdekében. Ennek a nigériai területre eső sza-
kasza mintegy ezer kilométeres lenne, vagyis a hazai hálózati szállítást is segíthetné.  
A vezeték kiépítését 2011-ben kezdenék el, kapacitása húszmilliárd köbméter lenne 
2015-re. Sajtóhír szerint az uniót nem zavarja a Gazprom befektetési terve Nigériába, 
mivel a földgáz olyan cikk, amelynek kereskedelemét a piac szabályozza.

Afrikai támogatóinak köre bővült, a kérdés az, csökkent-e ezáltal a szegénység, s mit 
kellene tenni ahhoz, hogy a kiszélesedett partnerség eredményekhez vezessen.

Az MFC-k teljesítése Afrikában  
(New York, 2008. szeptember 22.)

Az MFC-k teljesítésének felező értékelő New York-i ülését megelőzte az Accrában szep-
tember elején a segélyek hatékonyságáról rendezett konferencia. A résztvevők összegez-
ték a párizsi nyilatkozat aláírása óta eltelt időszak eredményeit, mi történt a gyakorlat-
ban, nőtt-e a hatékonyság, s milyen területeken. Gyakorlatilag felülvizsgálat történt.

A konferenciát a közepesen sikeres konferenciák között fogják emlegetni, mivel az 
elhangzott tartalmas viták nem tükröződtek a konferencia dokumentumában, túlságo-
san sok kompromisszumot kötöttek a résztvevők, hogy egyáltalán dokumentum szü-
lethessen. Az Accra Agenda for Action nem mutat jelentős előrelépést a párizsi nyilat-
kozathoz képest, szinte újrafogalmazza, miket kell tenni a támogatások hatékonyabb, 
eredményesebb végrehajtásáért.

Az accrai dokumentummal az EU sem volt elégedett. Az EU képviselői a maguk 
részéről több javaslatot tettek (legfontosabb a donorok közötti munkamegosztásra és 
magatartási normáira vonatkozott), amire olyan nagy donorok, mint az Egyesült Ál-
lamok és Japán, nem reagáltak kedvezően. Az OECD DAC-on kívüli országok pedig 
nem támogatták, mivel még a párizsi nyilatkozat vállalásait sem tudják teljesíteni, to-
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vábbá inkább szimpatizálnak azzal a szemlélettel, hogy a Dél–Dél kapcsolatok más 
természetűek, mint az Észak–Dél kapcsolatok, s azokat nem szabad terhelni különféle 
megkötésekkel. A civilek ünnepeltek egyedül, de ők is inkább csak azért, mert erre a 
magas szintű fórumra meghívták őket, s kifejthették véleményüket. 

Az Accra Agenda for Action 2. pontja megállapítja, hogy egy friss Világbank-tanul-
mány adata szerint jelenleg 1,4 milliárdan élnek 1,25 dollárból naponta, s a 4. és 5. pont 
közötti összekötő szöveg elismeri: „We are making progress, but not enough.”

Ez a megállapítás különösen igaz Afrikára, ahol a szegénység elleni küzdelem, a 
sok-sok konferencia, sok fontos intézmény felállítása, a strukturált fejlesztés beveze-
tése, s temérdek okos dokumentum együttesen sem hozott eredményt, sőt bizonyos 
szempontból romlott a helyzet.

Az ENSZ adatai szerint az elmúlt 15 évben 45 millióval emelkedett az éhező afrikai-
ak száma, s immár elérte a 200 milliót. 

A lakosság egyötöde egy dollár alatti összegből él naponta. Az afrikaiak az ENSZ 
tagjainak ¼-ét és a világ lakosságának 12 százalékát teszik ki, míg a világ GDP-jének 
egy százalékát adják, s a globális kereskedelemből mindössze két százalékkal része-
sednek.

A New York-i MFC-t értékelő találkozóra az EU által készített jelentést (Millenium 
Development Goals at Midpoint: Where do we stand) európai kutatók is megvitatták.19 
Egyetértés alakult ki abban, hogy az MFC-k teljesítésének kudarca a szubszaharai ré-
gióban végképp elkerülhetetlenné teszi, hogy a nemzetközi közösség speciális fejlesz-
tési megközelítést alkalmazzon ebben a földrajzi régióban. A helyzetet nehezíti, hogy a 
legtöbb törékeny állam is ebben a régióban van. Ez utóbbiak esetében fel sem merülhet, 
hogy a fejlesztés több évre szóló országstratégiák mentén alakuljon. Differenciált meg-
közelítésre és új módszerekre van szükség. A partnerség kérdése is más dimenziót kap, 
s nem lehet sémákat alkalmazni.

Az EU vezetői szerint a millenniumi célok teljesítése mellett új, sürgető kihívások 
jelentkeztek, amelyekre legalább olyan fontos most választ adni, ezek: a növekvő élel-
miszerárak, a klímaváltozás és az energiabiztonság.20 Ahhoz, hogy az afrikai szegény-
ség csökkenjen, az új kihívások közös megoldására is rá kell hangolódni a nemzetközi 
támogatóknak. 

A New York-i Afrika-fórumon felszólaló José Manuel Barroso, az Európai Bizottság 
elnöke és Nicholas Sarkozy francia elnök egyaránt hangsúlyozta, hogy segíteni kell az 
afrikai termelőkön, s „zöldforradalomra” van szükség a kontinensen. (Az EU a közel-
múltban ajánlott fel egymilliárd eurót az afrikai mezőgazdasági termelők megsegíté-
sére.)

Megállapították, hogy hiába növekedett az afrikai országok gazdasága 1994 óta át-
lagosan mintegy évi öt százalékkal, mindez sajnos nem emelte ki Afrikát a mélysze-
génységből. 
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Az ülésen felszólalók egyhangúan állapították meg, hogy bár értek el részeredmé-
nyeket, de Afrika szinte minden MFC-ben lemaradásban van. Ennek okát abban is lát-
ták, hogy itt van a legtöbb törékeny állam, amelyek fejlesztését a válságok felszámolá-
sa s a konszolidáció előzi meg. 

Az ülésen felszólaló Szentszék képviselője hangsúlyozta, hogy míg a 20. század-
ban a függetlenség megszilárdítása, az ideológiai ellentétek megoldása az apartheid 
eltörlése volt a feladat, a 21. században a fejlődés évszázada vár Afrikára. A kontinens 
fejlődése nagy lehetőség a világ számára, mert emberi erőforrásai, egyedi éghajlata és 
kulturális sokfélesége mindannyiunk számára gazdagodást jelent. Afrika lakossága 
a legfiatalabb, a lakosság hat százaléka 25 év alatti. Afrika fejlesztését mindezekre az 
adottságokra kell tervezni. Azt is láthatjuk, hogy bizonyos országokban a növekedési 
ráta megelőzte a fejlett államokban jellemző növekedést. A mélyszegénységet mégsem 
sikerült csökkenteni, elfogadható szintre emelni az életszínvonalat. Keresni kell az iga-
zi okokat.

A magas szintű ülésen elfogadott politikai nyilatkozat21 egyértelműen megfogal-
mazza, hogy Afrika fejlődéséhez egyaránt szükség van a globális partnerség szélesíté-
sére, a korábbi felajánlások teljesítésér és nem utolsósorban az afrikai kezdeményezé-
sek támogatására. 

A 39 pontból álló nyilatkozat 17. pontja a globális partnerség kibontakozásának ed-
digi példáit sorolja fel, mintegy alátámasztva, a 8. MFC kibontakozóban van: 

Afrika a maga részéről bizonyította, hogy kész a partnerségi viszonyának szélesíté-
sére. A felsorolt működő fórumok: Africa Partnership Forum, New Asian-African Strategic 
Partnership, China-Africa Partnership, European Union-Africa Partnership, G8 Africa 
Partnership, Millenium Challange, Account Plan for Aid Relief of the President of the United 
States of America, Africa-Turkey Cooperation Summit, Africa-South America Summit, Tokyo 
International Conference on African Development, továbbá egészségügy-fejlesztő csomag a 
kubai kormány támogatásával, Initiative for Africa’s Development of the Republic of Korea, 
Pakisztán által finanszírozott technikai segítség program, Viet-Nam-Africa Cooperation 
Partnership és az India-Africa Forum.

Az ENSZ felhívja a támogatók figyelmét, hogy Afrika támogatásakor használja 
NEPAD rendszerét, adja a támogatást a NEPAD-on keresztül. Felhívja továbbá a G8-ak 
figyelmét, hogy teljesítsék az eddigi felajánlásaikat. (Kikwete Tanzánia elnöke, egyben 
az AU elnöke azt mondta beszédében, hogy 2004 óta a szubszaharai térségnek ígért 5,4 
milliárd dollárral szemben csak 2,3 milliárddal emelkedett a segélyek összege.)

Ban Ki Moon ENSZ főtitkár kijelentette, Afrikának 72 milliárd dollárra lenne szük-
sége évente, hogy 2015-re elérje a millenniumi fejlesztési célokat. Ugyanakkor azt lát-
juk, hogy a hivatalos támogatásra (ODA) az országok hajlandósága csökkent. Az ODA 
2005-ben a GDP-k 0,33 százalékát tette ki, 2007-ben csak 0,28 százalékot. Megállapítot-
ta: jelen korunkban az afrikai szegénység leküzdése a világon a legnagyobb kihívás.
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A kritikák hatásosak voltak, a találkozón tett felajánlások meghaladták a 16 milliárd 
dollárt: élelmezésbiztonságra, a malária felszámolására, a gyermekhalandóság csök-
kentésére és a szülő nők egészségvédelmére, szülészek képzésére, nemzeti egészségfej-
lesztési tervekre, oktatásra.

Az ülésen az afrikai országok és együttműködő fejlesztési partnereik közösen állítot-
tak fel fontossági sorrendet, a fejlesztési finanszírozás lehetőségeit is nézve mi érhető 
el a szegénység csökkentésének terén 2015-ig. 

Afrika saját megoldáskereséséről szólva, az afrikai felszólalók viszont a tudományos 
intézmények felállítását sürgették Afrikában s a kutatási beruházások növelését, az in-
novatív helyi megoldások kimunkálása céljából.

 Magyarország az EU–afrikai fejlesztési kapcsolatokban 

Magyarország és a függetlenné vált afrikai országok államközi kapcsolatainak történe-
te néhány évtizedes. A legutóbbi évtizedekben a magyar–afrikai kapcsolatok az uniós 
tagságra készülés időszakában visszaszorultak, s sajnálatosan a 2004 májusa után sem 
lendültek ki a holtpontról. Több afrikai misszió bezárása után jelenleg három magyar 
nagykövetség van csupán a szubszaharai térségben, melyek regionális hatáskörrel mű-
ködnek.

A túlzott elvárások meghiúsulása és az ismeretek hiánya is közrejátszott abban, hogy 
EU-tagságunkat követően sem lendültek fel a kapcsolatok. Nem voltak pontos ismere-
tek arról, hogy az EU által finanszírozott fejlesztési politika végrehajtásában hogyan, 
milyen feltételekkel vehetnek részt a magyar fejlesztők, milyen szigorú pályázási felté-
telek vannak a konkrét magyar részvételnek. A „leült” magyar–afrikai kapcsolatok pe-
dig nem segítettek hozzá, hogy az EU szerteágazó mechanizmusához nagyobb erővel 
kapcsolódjunk. A saját hozzáadott érték csak most van formálódóban.

Az EU Afrika felé folytatott fejlesztési tevékenysége nehezen átlátható mechanizmuso-
kon keresztül valósul meg. Tagságunkkal szinte egybeesett a fejlesztési együttműködés 
végrehajtásának reformja, a 2005-os fejlesztési politikai felülvizsgálatát követően gyor-
sult fel az EU fejlesztési programjainak decentralizálása, a brüsszeli apparátus feladatait 
a helyi EU-delegációk vették át, s a fejlesztési projektek előkészítő terepe Afrika lett.

A decentralizálásból számunkra újabb hátrány keletkezett. Az, hogy kevés ország-
ban van magyar képviselet Afrikában, azt is magával hozta, hogy a helyi EU-delegáció 
munkájában sem tudunk részt venni, s a készülő projektekről, a konkrét fejlesztési el-
képzelésekről nincs első kézből információnk.

A fenti hátrányokkal nehéz lesz a kapcsolatok látványos fejlesztése. Mára a kezdeti 
illúziók szertefoszlottak, és világossá vált, ahhoz, hogy a magyar–afrikai NEFE-kap-
csolatok fejlődjenek, a magyar érdeklődő potenciális kivitelezőknek meg kell tanulni 
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a pályázások rendjét és több helyi ismeretet, tapasztalatot kell szerezniük ahhoz, hogy 
részt kaphassanak az EU afrikai fejlesztési programok kivitelezésében.

Vannak azonban olyan lehetőségek, amelyek még kihasználatlanok, és ha a magyar 
NEFE is hozzá kíván járulni az afrikai szegénység csökkentéséhez, ezeket a lehetősége-
ket ki tudja használni.

A magyar NEFE-nek egy afrikai partnerországa volt 2008. április 9-ig,22 Etiópia.  
Ezt követően kiterjesztette fejlesztési partnerségi kapcsolatát a szubszaharai régió or-
szágaira. Etiópiában, Kobo Girana-völgyben egy öntözési rendszer, egy kommunális 
és ivóvízellátást szolgáló, életminőséget javító vízügyi projekt van befejezéshez közel. 
További feladat a vízügyi projekt fenntarthatóságának támogatása.

A magyar–afrikai fejlesztési kapcsolatok új formája az afrikai mikroprojektek beve-
zetése, amelyek a kijelölt afrikai nagykövetségek közreműködésével valósulnak meg. 
Ezzel a formával a magyar NEFE is decentralizálta tevékenysége egy részét. 

2008-től magyar szakemberek is pályázhatnak az Európai Unió nagyrészt afrikai or-
szágok fejlesztését finanszírozó European Development Fund pályázataira. Az EU által 
finanszírozott fejlesztési pályázatok sikere nagyban múlik azon, hogy a magyar sze-
replők megtalálják-e a helyi, afrikai partnereiket, s a végrehajtás során hogyan tudnak 
együttműködni. A magyar kormányzati szférának is érdeke, hogy az EU finanszírozá-
sú projektek kivitelezésében számba vehető magyar és afrikai partnerek a legkülönbö-
zőbb szakmai területeken egymásra találjanak, ezért ezt elő kell segíteni.

Az elmúlt években a magyar potenciális végrehajtók szakoktatással járó többnapos 
konferenciákon ismerkedhettek meg az EU pályázási feltételeivel, lehetőségeivel. Ezek 
a konferenciák igen népszerűek voltak, több száz fős hallgatóságot vonzottak, szakok-
tatási anyagok kerültek publikálásra, kiadásra. A Külügyminisztérium támogatott más 
szemléletformáló szakoktatást is például ENSZ Akadémia, civil szervezetek kapacitás-
bővítése (HAND Szövetség, Afrika Platform stb.).

A hazai civil szerveződések, az egyetemi műhelyek és kutatóhelyek stb. már jó kap-
csolatokat építettek ki afrikai intézményekkel. Örvendetes folyamat, hogy Magyaror-
szágon sikerült kialakítani az afrikanisták – különböző szakterületen jártas szakembe-
rek – összefogását. Ez a hálózat rendszeresen megrendezési az afrikanisták országos 
konferenciáját, amely programot ad és együttműködési lehetőséget is jelent az érdek-
lődőknek. Ez a szakmai-civil kezdeményezés elérte, hogy az Afrika iránt érdeklődő, 
a tudományban, az oktatásban, a vállalkozói szférában, és az Afrikával is foglalkozó 
szakintézmények szakembereivel együtt közös platformot alakított ki. A platform jól 
használható szereplője lehet az afrikai szegénységet csökkentő programoknak, illetve 
azok előkészítésének. 

A fejlesztési együttműködési célokkal együtt célszerű harmonizálni a szektorális 
államközi kapcsolatok fejlesztését. Az afrikai országok vezetőivel folytatandó magas 
szintű érintkezés, a politikai párbeszéd nélkülözhetetlenné válik, ha Magyarország a 
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globális partnerség részeként aktívabb szereplője szeretne lenni az afrikai szegénység 
csökkentését szolgáló európai, hazai, vagy más donorok együttműködésében, koordi-
nációiban megvalósuló programoknak. Ehhez igénybe lehet venni a multilaterális ese-
mények adta lehetőségeket, illetve az EU-tagsággal járó intézményes kapcsolatokat is.

A globális partnerségben megvalósuló szegénységcsökkentés ugyanarra a forrásra 
támaszkodik, mint a hazai szegénység csökkentésére irányuló erőfeszítések: a kor-
mányzati akaratra és a társadalmi szolidaritásra.

Kihívás Afrikának, Európának, Magyarországnak

A millenniumi fejlesztési célok teljesítése Afrikában a globális partnerségben részt vevő 
valamennyi félnek kihívás.

Európának újra és újra át kell vizsgálnia mechanizmusait, amelyek még mindig bürok-
ratikusak, átláthatatlanok. Afrikai szerzők arról írnak, hogy az afrikai emberek előtt nem 
eléggé ismertek az EU fejlesztési programjai, azok mértéke, irányai. El kell érni, hogy ne 
csak a politikai-gazdasági vezetés, hanem az afrikaiak tömegei ismerjék meg ezeket. 

A támogatóknak jobb helyismeretre van szükségük. Az EU még mindig nem alkal-
mazza széles körben azt a felismerést, hogy az afrikai kultúra, annak sokszínűsége 
mindannyiunk számára érték. Ennek megőrzése együtt kell, hogy járjon a szegénység 
csökkentésével, az emberi élet feltételeinek javításával. Az afrikai tradíciótól nem elzár-
kózni kell, hanem megőrizve és összebékítve a modern követelményekkel, amennyiben 
lehet, építeni kell rá. Ennek sikeréhez elengedhetetlen a civil kapcsolatok szélesítése, a 
civil mozgalmak működése. 

Afrikának meg kell tanulni szembenézni saját felelős döntéseinek következménye-
ivel. A valós demokrácia létrehozása az afrikai elitnek – egyelőre úgy látszik – nem 
érdeke, a nép pedig nem kényszeríti azt ki. Az afrikai civilszervezetek támogatása azért 
is fontos, hogy a társadalom önszervező ereje növekedjen. Az afrikai politikai elit is fe-
lelős a szegénység csökkentésére tett erőfeszítések kudarcáért, éppúgy, mint a globális 
partnerek. A felelősség mértékén lehet vitatkozni.

Az EU a tagországokkal együtt a legnagyobb donor a világon. 
Ehhez a globális feladathoz az új tagországoknak is fel kell zárkózniuk, s ez vo-

natkozik Magyarországra is. Magyarország sem maradhat ki a Millenniumi fejlesztési 
célok megvalósításából Afrikában. Magyarország is része a globális partnerségnek, s 
e partnerség 2011-ben, a magyarországi EU-elnökség idején nagyobb transzparenciát 
kap majd. Érdemes tehát elgondolkodni, milyen irányokba bővítsük az egyelőre gyér 
afrikai fejlesztési programjainkat. Egyesek már a víz mint eszköz mellett voksolnak, 
mások az élelmiszer-biztonságot, az energiakérdést vagy éppen az oktatást tartják al-
kalmas témának. 
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Résumé

The EU-Africa  Development  Cooperation in the  Strengthening Global 
Partnership

”Develop a global partnership for development”, it is Goal No. 8 on the MDG’s list. 
The EU as a whole is the world’s largest aid donor and major trading partner. The EU’s 
Member States have taken a leadership role in peace-keeping and peace-building. The 
EU is committed to improved practice in complementarity in aid delivery, through its 
Code of Conduct on Complementarity and Division of Labour. Based on its experi-
ence of economic integration, the EU can play a specific role in helping poor countries, 
especially in Sub-Saharan Africa, to reduce internal barriers to trade, increase region-
al ownership of reforms through peer- reviewing. The past year has also shown that  
Europe is not alone in seeking closer relations with Africa, both China and United 
States are increasingly interested in relations with the continent. The political declara-
tion on Africa’s development needs  accepted in New York on the MDG’s High Level 
Events  reaffirmed the new partnership for Africa’s development because of lack of 
results in poverty reduction currently in Africa. The article emphasizes the globalized 
world needs a developed Africa, the way is long, but now Africa needs the  harmonized 
global partnership to achieve the MDG’s and poverty reduction.


