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Idén augusztus 8-án elnök- és par-
lamenti választásokra került sor 
Kenyában. A tét az elnöki rend-

szeren alapuló ország kormányzása 
volt: a győztes párt jelöli ugyanis az 
elnököt. A legfelsőbb bíróság azonban 
szeptember 1-jén, csalásra hivatkoz-
va, az elnökválasztás megismétléséről 
döntött, amelyet október 26-ára írt ki. 
Legutóbb 2013-ban, illetve 2007-ben 
tartottak parlamenti választásokat az 
országban. Egy afrikai voksolás sok-
szor pusztán az azt követő jogsértések, 
s a nem ritkán megtörténő erőszakos 
cselekmények miatt kerül be a napi 

hírek sorába. A kelet-afrikai térség 
ugyanakkor közvetve folyamatosan a 
nyugati sajtó szereplője, hiszen az Euró-
pába áramló menekültek és migránsok 
egy része – igaz, a kisebbik (2015-ben az 
illegális bevándorlók 5 százaléka) – on-
nan vagy azon keresztül érkezik. Kenya 
meghatározó regionális keresztező pont-
ja az irreguláris migráns áramlatok által 
használt és Afrika szarvát átszelő három 
fő (keleti, déli és az Európába irányuló 
nyugati)migrációs folyosónak. Az ország 
azonban kibocsátó és tranzitország jel-
lege mellett jelentős befogadó ország is. 
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Kenyában 2017-ben általános választásokat tartottak. Immáron 10 év telt el azóta, hogy 2007–
2008-ban, ugyancsak választásokat követően, országos szintű erőszakhullám rázta meg a ke-
let-afrikai államot, ami ráébresztette a külvilágot, de legfőképpen Kenya lakosságát, hogy 
milyen történelmi örökséget hordoz az ország a függetlenség óta. E tanulmány áttekintést ad 
a kenyai belpolitikai rendszerről, illetve annak főbb fejlődési tendenciáiról, kiemelt figyelmet 
szentelve az országban zajló etnikai folyamatoknak, illetve azok gazdasági hátterének. A ta-
nulmány a célja szerint elő kívánja segíteni az olvasót abban, hogy megértse és értelmezni 
tudja a modern Kenya belpolitikai folyamatait.

Elections were held in Kenya in August 2017, only ten years after the 2007–2008 election 
violence shook the East African country. The outside world, but especially the Kenyan 
population was acutely made aware of the heavy historical baggage carried over from 
independence. This paper discusses the internal political development of Kenya, with special 
emphasis on the ethnical and tribal elements of politics in the country. An attempt is made to 
review the connection between politics and the economy in Kenya. The paper will enable the 
reader to understand the notions that define and shape modern Kenya politics.

* * *
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(United Nations High Commissioner for 
Refugees, UNHCR) 2015/16-os adatai 
szerint a tíz legtöbb menekültet befogadó 
szubszaharai ország listáján Kenya – az 
általa menekültként, illetve menedékes-
ként befogadott 554 ezer fővel – Etiópia 
után a második helyen áll.1

Bizonyos értékelések szerint a kelet-
afrikai térségben meglévő viszonylagos 
politikai stabilitás a kulcsa annak, hogy 
a régió ne váljon nagyarányú migrációs 
kibocsátóvá. Ez a politikai stabilitás az 
etióp–ugandai–kenyai hármas rendsze-
ren nyugszik, hiszen a dél-szudáni, a bu-
rundi, de leginkább a szomáliai helyzet 
alapvetően a menekülést és a kivándor-
lást ösztönzi. Ebben az évben várhatóan 
újabb migrációs nyomás lesz tapasztalha-
tó a térségből, mivel 2016 második felé-
ben az eső mennyisége messze elmaradt 
a korábbiaktól, emiatt a dél-szudáni–etió-
piai–szomáliai övezetben közel 15 millió 
embert fenyeget az éhínség – a 21. század 
eddigi legnagyobb afrikai éhínsége. Az 
Afrika szarvaként emlegetett régióban 
a humanitárius válság által érintett sze-
mélyek száma az ENSZ Humanitárius 
Ügyek Koordinációs Hivatala (Office 
for the Coordination of Humanitarian 
Affairs, OCHA) becslései szerint mára 
megközelíti a 13 millió főt.2

A függetlenséget követően az ország a 
Nyugat felé fordult, így az 1960-as évek-
től kezdődően a kenyai gazdaság szer-
kezete alapvetően egy nyitott, a nyugati 
cégekkel folytatott évtizedes kapcsolatra 
épül. Nem is tudják a kenyaiak, milyen 
szerencsések: a szomszédos Tanzánia a 
szovjet érdekszférába került, aminek az 

örökségét a mai napig magán viseli az or-
szág alulteljesítő gazdasága. Egyértelmű-
en a nyugati orientáció eredménye, hogy 
– a térség leginkább nyitott gazdasága-
ként – napjainkra a súlyánál és méreténél 
sokkal kimagaslóbban teljesít a konti-
nensen gyakran különböző jelzőkkel (pl. 
Szilícium-szavanna) is ellátott Kenya.

Az ország rendkívül jó mutatókkal 
rendelkezik: a Nemzetközi Valutaalap 
2016 októberében közzétett tanulmánya 
szerint Kenya, egy helyet veszítve, ma 
a kontinens 9. legnagyobb gazdasága.3 
Olyanok előzik meg, mint az olajkiterme-
lésből meggazdagodott Nigéria, Algéria, 
Szudán, illetve Angola, vagy az arany- 
és gyémántbányászatáról híres Dél-af-
rikai Köztársaság. Ugyanakkor Kenya 
a heterogén gazdaságszerkezetének kö-
szönhetően, s kisebb részben a saját ipa-
ri kapacitásra épülő elemekből éri el az 
eredményeit.4 A gazdaság egyik húzó-
ágazata manapság az IT-szektor, illetve 
az afrikai viszonylatban fejlettnek számí-
tó mobil telekommunikációhoz köthető 
fejlesztések. Nairobi pezseg, a belváros 
lüktet, és látszólag mindenki folyamato-
san vállalkozik, próbálkozik. A térség-
beli országok közül Uganda és Tanzánia 
GDP-je együtt adja ki a kenyaiak nemzeti 
össztermelését. Adott tehát Afrika egyik 
legígéretesebb gazdasága, amely a térsé-
gén belüli stabilitás és biztonság egyik 
legfontosabb záloga.

A régióban – és a kontinensen is – talán 
egyedül Etiópia jelent komoly kihívást 
számára, amit az is jelez, hogy 2016-ban 
annak gazdasága, ha kicsivel is, de meg-
előzte a kenyait. Igaz, Etiópia lakossága 
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még mindig kétszerese Kenyáénak, s a 
gazdaságszerkezete egy alapvetően cent-
ralizált, államilag irányított fejlesztést 
mutat. Kenya talán soha nem fog olyan 
szintre eljutni gazdaságszerkezetében és 
gazdasági kapacitásában, mint pl. Dél-Af-
rika, azonban azt biztosan kijelenthetjük, 
hogy a heterogén és nyitott gazdaság egy 
nagyon komoly fejlődési potenciált mutat.

A világpolitikában Kenya szintén sta-
bilitási tényezőként jelenik meg: a 22.000 
fős AMISOM (African Union Mission in 
Somalia, az Afrikai Unió szomáliai bé-
kefenntartó katonai művelete) keretein 
belül Kenya 2016-ban 3664 katonával 
vett részt a biztonság eme sajátos export-
jában.5 Afrika szarva egy olyan térsége 
a kontinensnek, ahol az iszlám radikaliz-
mus terjedése, illetve a nemzetközi terro-
rizmus már az 1990-es évek végétől jel-
lemző volt. Az al-Káida által a tanzániai 
és a kenyai amerikai nagykövetség ellen 
1998-ban elkövetett terrortámadás azt 
jelezte, hogy a régió immáron nemcsak 
hátteret biztosít a terrorszervezeteknek, 
hanem kibocsátója is azok résztvevőinek. 
Erre a felismerésre épült a nyugati világ 
(és hangsúlyosan az USA) Kenya iránti 
támogatása is: az amerikai terrorelle-
nes fellépésben a kelet-afrikai ország a 
térség biztonsági záloga.6 Kenya fontos-
ságát jelezte, hogy 2015-ben mind John 
Kerry amerikai külügyminiszter, mind 
pedig Barack Obama elnök ellátogatott 
Nairobiba. Hasonló fontosságot sugall az 
ország középső részén az annak függet-
lensége óta jelen lévő brit katonai bázis, 
a BATUK,7 ahol esetenként akár 10.000 
brit katonának is folytathatnak kiképzést.

A világpolitikai erőtér szempontjából 
is jut egy viszonylag fontos szerep Ke-
nyának: a kínai befolyás ugyanis folya-
matosan nő az országban az utóbbi egy 
évtizedben, de különösen 2013 óta. En-
nek Kenya szempontjából energetikai és 
pénzügyi vonzata is van: a Turkana-tó 
környékén felfedezett, illetve a dél-szu-
dáni területeken kitermelendő olajtarta-
lékoknak a tengerhez történő kijuttatása 
az ún. LAPSSET8 (Lamu Port – South 
Sudan – Etiopia) energetikai és infra-
strukturális folyosó révén valósult volna 
meg, kezdetben alapvetően kínai támo-
gatással. Hasonló volumenű – becslések 
szerint 4 milliárd dollárt is elérő – a kí-
nai építésű Mombasa–Nairobi-vasútvo-
nal, amelynek mind az infrastrukturális, 
mind pedig a pénzügyi szempontjai ko-
moly, globálisan is látható súlyt jelente-
nek (hiszen kínai hitelkihelyezésről van 
szó, amely a kínaiak hatalmas dollártar-
talékából köt le pénzeket).9 Az amerikai 
külpolitika szándéka Kenya esetében, 
legalábbis részben, a kínai jelenlét ellen-
súlyozása, s ez valószínű, hogy a Trump-
adminisztráció alatt sem változik meg.

Kenya külpolitikai önmeghatározása 
nagy magabiztosságot sugall: Amina Mo-
hamed kenyai külügyminiszter az Afrikai 
Unió elnöki posztjáért szállt versenybe 
2016 szeptemberében, s a céltudatos kenyai 
diplomácia professzionális módon mindent 
megtett a cél érdekében. Habár a 2017. ja-
nuár végi választás során a csádi jelölt ke-
rült ki győztesen, a kenyai külügyminiszter 
és csapata tevékenysége jól jelezte, hogy 
milyen szinten gondolkodnak Nairobiban a 
kontinentális és globális szerepvállalásról.
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Nos, ez az ország választott 2017 au-
gusztusában. A közel 30 millió választó-
korú kenyai félelmekkel és indulatokkal 
tele vonult az urnákhoz, hiszen elevenen 
élt még bennük a 2007-es választásokat 
követő zavargások emléke, amikor is 
becslések szerint 600.000 ember kény-
szerült lakhelye elhagyására, illetve kö-
zel 1200 ember halt meg a zavargások 
alatt, amelyeknek egyértelmű etnikai 
vonzata is volt. Az idei választást követő-
en és 11 és 24 fő között van azok száma, 
akik életüket vesztették. Mindezek miatt 
érdemes áttekinteni, hogy milyen politi-
kai közege van egy – vagy talán „a” – vá-
lasztásnak Kenyában, s hogy honnan is 
érkezett el az 1992 óta működő többpárti 
demokratikus rendszeren alapuló ország 
2017 augusztusához. A választásokon 
az aktív, előzetes regisztrációt igénylő 
szavazási rendszer következtében már 
korábban ismert volt, hogy 19 millió sza-
vazópolgár adja majd le a szavazatát. Így 
a választás az afrikai kontinens egyik 
legnagyobb demokratikus eseményének 
indult.

A kenyai politikum fejlődése – 
ahol a föld, ott a hatalom10

Az egységes Kenya története a 20. szá-
zad elejéig nyúlik vissza: az ország 1920-
ban, a Brit Kelet-Afrika részeként akkor 
nyert önálló gyarmati státust.11 A kezde-
tektől fogva kivételezett helyzetben volt, 
mivel a Brit Birodalmon belül tudatos 
politikai támogatással próbálták fehér 
telepesek és ültetvényesek által lakott 
gyarmattá kiépíteni. Az 1910-es évektől 

érkeztek először a dél-afrikai búr, majd 
az első világháborút követően a leszerelt 
brit katonákból álló csoportok. Ezt az 
időszakot követte a második világhábo-
rú utáni újabb fejlesztési politika, amely 
alapján már tudományos alapossággal 
mérték fel a kenyai lakosság igényeit, s 
az országban rejlő gazdasági lehetősége-
ket.12

A növekvő számú telepes és a helyi 
népesség közötti konfliktus már akkor 
kódolva volt. Egy fontos, a jelentőségét a 
későbbiekben is megőrző esemény előzte 
meg a függetlenséget: 1952 és 1960 kö-
zött a Brit Birodalom felbomlásának az 
egyik legismertebb, ha nem is a legvé-
resebb felkelése zajlott le. A Mau Mau 
lázadást alapvetően a kikuju törzs tagjai 
indították el, s az főleg a fehér telepesek 
ellen,13 de elsősorban a földtulajdon bir-
toklása érdekében zajlott. A lázadás egyik 
vezetője Jomo (Dzsomo) Kenyatta volt, aki 
– hasonlóan a függetlenné vált Aranypart 
(a mai Ghána) első kormányfő-államfőjé-
hez, Kwame Nkrumahhoz – gyakorlatilag 
a börtönből került az elnöki székbe. A hi-
degháború világpolitikai folyamatában 
ugyanis az 1956-os szuezi válság után 
Nagy-Britanniának is újra kellett defini-
álnia a helyzetét. A Harold Macmillan 
vezette kormány – még néhány évvel 
korábban is elképzelhetetlennek számító 
lépésként – lényegében kezdeményezte, 
majd jelentősen fel is gyorsította a füg-
getlenség folyamatát, és Kenya 1963-ban 
elindulhatott az önálló politikai fejlődés 
útján.

E fejlődést egyértelműen meghatároz-
ta a földrajzi elhelyezkedése, illetve a 
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gazdasági képességei. Az ország sajátos 
megosztottságra épült: míg a középső, 
Nairobi környéki, illetve az attól dél- 
(Narok és környéke) és északnyugatra 
(Kericho és Kitale vidéke) elterülő ré-
sze kifejezetten termékeny termőföld-
nek számít, addig a másik felén száraz, 
sőt északon elsivatagosodó területek 
találhatók. A legtermékenyebb vidéke-
ket a kikujuk lakták, míg az ún. „fehér 
felföldön” (a mai Kitaléban és környé-
kén) – ahol a fehérek legtöbb hatalmas 
nagybirtoka feküdt az 1960-as évekig – 
alapvetően az állattenyésztő maszájok és 
nandik éltek.

A 20. század első felében Kenya gaz-
daságát egyrészt a gyarmati kormányzat 
által támogatott telepes mezőgazdaság, 
másrészt pedig a Mombasa–Uganda-
vasút megépítését követően főleg az in-
diai bevándorlók kezében összpontosult 
kis-, majd nagykereskedelem határozta 
meg. A Mau Mau felkelés elszenvedői 
elsősorban a kikujuk voltak. Az 1950-es 
évekbeli becslések szerint 600-700.000 
fős közösséget a 20. század első felében, 
illetve az említett lázadás idején szinte 
teljesen kitelepítették az eredeti szállás-
területeikről.14 Az alapvetően földműves 
kikujuk számára a föld birtoklása és visz-
szaszerzése az identitásukat meghatáro-
zó tényező volt. (Erről a későbbiekben 
részletesebben is szó lesz.).

A föld Kenyában a szimbolikus jelentő-
ségén túl az élelemtermelést, azaz magát 
az életet is jelenti. A gazdálkodásra azon-
ban az ország éghajlati viszonyai miatt 
nem mindenütt van lehetőség. A szárazabb 
és félsivatagos területeken már az 1960-as 

évek végétől nem lehetett nagyobb meny-
nyiségű, a lakosság szükségleteit kielégí-
tő mennyiségű élelmet megtermelni. Az 
ország az 1990-es évek elejétől importra 
szorul például az alapélelmiszert jelentő 
kukoricából.15

A földtulajdont a Kenyatta-kormányzat, 
illetve a Daniel arap Moi vezette kor-
mány alatt az öröklött nagybirtokrend-
szer fenntartása, majd az 1970-es évek 
közepétől a birtokaprózódás jellemezte. 
Mindkét elnök idején, tulajdonképpen 
mintegy másfél évtizeden át folyt a ter-
mőföldterületeknek a kikuju, majd 1978 
után a kalendzsin elit tagjai számára 
történő átjátszása. Ez a sajátos tőkefel-
halmozás az egyik alapvető jellemzője a 
kenyai politika és gazdaság összefonódá-
sának, amelyben a földtulajdonlás kulcs-
kérdéssé vált.16

A 2007–2008-as zavargások idején 
egyértelművé vált, hogy a legkomolyabb 
problémát a jó minőségű földekre bete-
lepült kikujuk és kalendzsinek közötti 
összetűzések jelentették, s az általuk la-
kott területeken lelte halálát az áldozatok 
mintegy fele (a többiek a városi nyomor-
negyedekben vesztették életüket). A cél 
egyértelmű volt: a kikujuk elűzése és a 
monoetnikus földtulajdon kialakítása 
Kenya legtermékenyebb földterületein.

A kenyai gazdaság egyik legfontosabb 
pillére, s egyben a legtöbb munkahelyet 
jelentő szektora a mezőgazdaság. A gaz-
daságszerkezet részben a piaci igényeket 
kielégítő nagybirtokokra alapul, ahonnan 
a kenyai export legfontosabb szegmense, a 
vágott virág, a tea, illetve a kávé származik. 
Ezek a termékek biztos és kiszámítható 
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bevételeket hoznak a termelőknek, s emi-
att stratégiai szektoroknak tekinthetők. 
Az erőforrásokért, s általuk a földért zaj-
ló küzdelem – hiszen ahogyan azt majd 
látni lehet, ez joggal nevezhető annak – 
meghatározta a kenyai politikai fejlődést.

A törzsi politika kialakulása – 
a harambee, a majimbo és a 
mungiki

A harambee kifejezés a fiatal Kenya első 
politikai célkitűzését írja le, s a közös, 
együttes, csoportos tevékenységet, ösz-
szefogást jelenti szuahéli nyelven. Ennek 
szellemében az első egységkormányban 
az ország minden szegletét képviselték az 
odavalósi politikai vezetők, akik között 
nyilvánvalóan elenyésző arányban vol-
tak azok, akik tényleges, a függetlenségi 
harcban edzett bajtársiassággal kötődtek 
egymáshoz. Az 1960-as évek derekán 
Kenya két legkarizmatikusabb vezető-
je Jomo Kenyatta és Tom Mboya volt. 
A kezdeti egység, a harambee látszólag 
még működött, hiszen az elnöki székben 
egy kikuju ült, míg az alelnöki posztot az 
ország nyugati részéből származó luo 
politikus, Jaramogi Odinga töltötte be. 
A nyugati terület jelszava a majimbo volt, 
ami szuahéli nyelven térségeket/régiókat 
jelent, s lényegében a decentralizált hata-
lom és a központi források visszaosztá-
sának az igényére utalt. Ez ellentmondott 
a kikujuk által hangoztatott összefogás 
gondolatának, amelyet sokan a Mau Mau 
felkelésben részt vett közösségnek az ál-
lamvezetésre való rátelepedéseként értel-
meztek.

Általános vélemény, hogy az ország 
nyugati részéből, a Viktória-tavi Rusinga-
szigetről származó Tom Mboya17 1969-es 
meggyilkolása indította el az egységes 
Kenyát a törzsi megosztottságon alapuló 
politikai széttagozódás útján. Az egy-
értelmű volt, hogy Kenyatta és a hozzá 
közel álló kikuju vezetők domináns po-
litikai befolyásra törekszenek az ország 
vezetésében, amiben bizonyosan szere-
pet játszott az is, hogy a kikuju politikai 
vezetés a Mau Mau felkeléshez volt köt-
hető, amely szinte megbonthatatlan véd- 
és dacszövetséget hozott létre köztük. 
Tény ugyanakkor, hogy a hidegháború-
nak is fontos szerepe volt az országon 
belüli megosztottság kialakulásában: a 
sors sajátos fintora, hogy a Mau Mau volt 
harcosa, Jomo Kenyatta lett a nyugati or-
szágok felé való közeledés egyik legko-
molyabb támogatója, míg Odinga jobban 
szeretett volna a keleti blokkhoz közelíte-
ni. Kenyatta nyilván felmérte, hogy me-
lyik a kisebbik rossz, és meghozta dön-
tését. Ebben segítségére volt a korábbi 
saját tapasztalata: 1932–33-ban ugyanis 
a Komintern diákjaként meggyőződött 
arról, hogy saját országának és népének 
a boldogulása bizonyosan nem a szovjet 
hegemónia elfogadásán nyugszik.18

Ahogy az a továbbiakban látható lesz, 
a kenyai politikai érdekérvényesítés 
modellje részben hasonlítható a kelet-
európai oligarchikus struktúrákhoz, 
hiszen egy adott csoport a kormányzati 
szerepével visszaélve, a saját érdekei-
nek és céljainak megfelelően sajátítja 
ki és használja fel az ország erőforrása-
inak nagyobbik részét. A kenyai közeg 
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ugyanakkor zártabb, mivel az ottani 
érdekcsoport meghatározó egysége az 
etnikum. Ennek megértéséhez érdemes 
felidézni, hogy a kenyai identitás hármas 
tagozódású, s mindegyik külön nyelvhez 
kötődik. A külvilággal angol nyelven jól 
kommunikáló gazdasági és politikai elit 
azt sugallhatja, hogy Kenya szervesen be-
tagozódott a nyugati kommunikációs és 
kulturális rendszerekbe. A kenyai városok 
utcanyelve ugyanakkor a szuahéli: két 
ismeretlen ezen a nyelven szól egymás-
hoz Mombasától Nairobin át Nakuruig. 
Létezik egy harmadik, sokkal intimebb 
és zártabb rendszer – leginkább a csa-
ládok, illetve a shamba, a vidéki telkek, 
földek és kisbirtokok világa –, amelyben 
a törzsi nyelvet beszélik. Ez utóbbinak a 
használata csak a legszorosabb értelem-
ben vett családi és rokonsági, valamint 
a meghitt baráti kapcsolatokra terjed ki. 
Az etnikum tehát a legzártabb, ugyan-
akkor meghatározó társadalmi egysége 
az országnak. Ezért annak a politikához 
fűződő viszonyát érdemes áttekinteni né-
hány példán keresztül.

A Mau Mau felkelés jelentős hatással 
volt Kenya történetére, s nem csak a füg-
getlenség elérése tekintetében. A lázadás 
kapcsán jól megfigyelhető, hogy a leg-
nagyobb etnikai csoport, a kikujuk po-
litizálódása és politikai fejlődése miként 
alakult.

A Nairobitól távolabb eső Kenya-hegy 
lábánál lakó kikujuk19 között jelent meg 
először a konfliktus, s kialakulóban lévő 
felkelés a jellegéből adódóan konspiratív 
szerveződésű volt. A vezetők által kidol-
gozott és levezényelt csatlakozási eskük 

szövege és rituáléja – az adott politikai 
közegen messze túlmutatva – a kikuju 
valláshoz, illetve hitvilághoz nyúlt visz-
sza. Az esküt tett vezetők között olyan 
véd- és dacszövetség jött létre, amely a 
mai napig meghatározza a kenyai belpoli-
tika alapjait. A kikuju elit egyik tagja, az 
államalapítónak tekintett Jomo Kenyatta 
egészen az 1978-as haláláig vezette az 
országot. A törzs identitását meghatározó 
földtulajdonlás, valamint az a tény, hogy 
azért még a harcot is felvállalták (ez utób-
bi esetén nemcsak maga a felkelés, de a 
sokszor misztikus eskütétel is), a függet-
lenség elérése után a kenyai törzsek közül 
a kikujuk egységes legitimációját terem-
tette meg. Kenyatta értelmezése szerint a 
népesség mintegy 20 százalékát jelentő, 
alapvetően földművelő kikujuk lettek az 
ország egyértelmű vezetői, amire a fel-
hatalmazást a Mau Mau felkelésben való 
részvételük adta. A legnagyobb vagyo-
nok az 1960-as években vándoroltak a 
kikuju érdekcsoporthoz, és halmozódtak 
fel a kezükben, amikor a brit kormány 
a fehér telepesek földjeinek a kivásárlá-
sa érdekében pénzalapot hozott létre, s 
annak kezelését a független kenyai kor-
mányra bízta.

A Mau Mau öröksége tetten érhető volt 
a Moi-korszakban is, amikor a kikuju 
közösség gazdasági alapját akarta meg-
szüntetni, illetve csökkenteni az új elnök, 
A kikujuk a korábbi minta (Mau Mau) 
alapján, önszerveződő módon létrehoz-
ták a Mungiki-mozgalmat, amely lénye-
gében a saját vallási hagyományaikon 
alapuló önsegélyező szervezetnek indult 
a Moi-kormány ellen, ám nagyon hamar a 
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közösség mindennapjait irányító, a szer-
vezett bűnözéssel is kapcsolatokat ápoló 
kikuju háttérszervezetté vált, egyfajta 
alternatív civil szervezetként.20 A mozga-
lom, habár 2003-ban hivatalosan is tör-
vénytelenné nyilvánították, 2007 végén 
újabb szerephez jutott: a kikuju közösség 
önvédelmét segítette a 2007–2008-as za-
vargások idején.

Ahogy azt fentebb említettem, az 1978-
as hatalomváltást követően a volt alelnök, 
a kalendzsin származású Daniel arap Moi 
került az elnöki székbe. A kalendzsin 
közösség a Rift-hasadék területein, szét-
töredezetten élő, s a 20. század közepé-
ig pusztán nyelvileg egymáshoz kötődő 
pásztornép, amely esetében a közös iden-
titás kialakulása egy kifejezetten késői 
folyamat eredménye.

Az 1950-es évek politikai mozgalmai 
során, a gyarmati időszak utolsó éveiben 
kibővült a helyi afrikai politikai képvi-
seletek rendszere. Akkor kezdett formá-
lódni a kalendzsin identitás, amelynek a 
legnagyobb löketet a fehérek ültetvénye-
inek és a telepesek birtokainak a kisajá-
títására vonatkozó lehetőség adta. Habár 
a közösség, amely alapvetően nem volt 
földművelő, a Kenyatta-kormányzat által 
az 1960-as években odatelepített kikuju 
földművesekkel szemben összefogott, és 
később is a betelepülők ellenében azono-
sította önmagát. Az 1960-as évek végétől, 
elsősorban Daniel arap Moi ügyes politi-
kai manőverezésének köszönhetően, az 
újabb ellenpólus a luo közösség lett, im-
máron az országos politika szintjén. Moi 
igyekezett megszerezni az egész közös-
sége támogatását annak érdekében, hogy 

országos szereplővé válhasson. Ez sike-
rült is neki, amikor az alkotmány értel-
mében Kenyatta halálát követően, 1978 
augusztusában automatikusan elnök lett. 
Ezt még az ellene szerveződött, és a mai 
napig is csak félve említett merényletkí-
sérlet sem akadályozhatta meg.21

A Moi által erősen kézben tartott, s 
alapvetően a lojalitáson alapuló helyi 
elit az 1982-es sikertelen puccskísérletet 
követően kilépett az országos szintre. 
Az elnök tevékenysége elsőként a saját 
hátországának a megerősítése volt, majd 
azt a kikuju vezetők kiszorítása követte – 
előbb a kormányzatból, majd a gazdaság 
területéről is. Az állami vállalatok élére 
az elnök a saját embereit ültette, majd az 
1980-as évek második felében a teafar-
mok átvétele is megkezdődött. Etnikai 
monopóliummá vált a szigorúan szabá-
lyozott műtrágyaeladás, s így a mező-
gazdaságban is monopolhelyzetet értek 
el. A legutolsó terület, amelyre rátették 
a kezüket, a bankok, illetve a pénzügyi 
szektor volt, ahol szintén akkoriban nyes-
ték meg a kikuju tulajdonú pénzintézete-
ket, s érték el a korábban felhalmozott 
vagyonok részbeni zárolását. A hideg-
háború végével Kenya számára is egyér-
telművé vált, hogy ott is a többpárti de-
mokrácia rendszerét kell bevezetni. Ezt a 
nemzetközi közösség is nyomatékosította 
azzal, hogy az akkor még fontos szere-
pet játszó segélyeket felfüggesztette. Az 
1992-es választást azonban – becslések 
szerint 60 millió dollár elköltésével – is-
mét Moi nyerte meg.22

A többpárti Kenya 1997-es választá-
sa előrevetítette a mai napig fennálló 
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kétpólusú rendszert: Mwai Kibaki maga 
mögé tudta állítani a kikuju szavazókat, 
így a kalendzsin vezető kellő erejű jelzést 
kapott arra vonatkozóan, hogy kiegyezés-
re kell törekednie a kikuju közösséggel. 
A 2002-es választás azt mutatta, hogy ez 
a kiegyezés megtörtént: az államalapító 
Kenyatta fia, a jelenlegi államfő, Uhuru 
Kenyatta Moi embereként indult, és ma-
gabiztosan szerezte meg a második he-
lyet. Sajátos helyzet állt elő azzal, hogy a 
kikujuk gyűjtötték be a szavazatok döntő 
többségét. Úgy tűnt, Kenya szinte egy új 
kezdet előtt áll, s Kibaki egy új fejezetet 
nyithat az ország fejlődésében.

A felemelő és felszabadult hangulatot 
Michaela Wrong érzékletesen írta le az 
It Is Our Turn to Eat című könyvében, 
amely egyébként megítélésem szerint a 
modernkori Kenya gazdasági és politikai 
struktúráinak és azok összefonódásának 
az egyik legjobb bemutatása.23 Kibaki 
rendszere azonban hamar kijózanította a 
kenyaiakat: kiderült róla, hogy az is a ép-
pen olyan korrupt, mint a korábbiak vol-
tak. Ahogy a Moi-rendszer utolsó éveit 
az ún. Goldenberg-botrány (aranyexport) 
árnyékolta, úgy a Kibaki-kományzat 
szégyenfoltja az ún. Anglo Leasing-ügy 
(kormányzati kommunikációs beszállí-
tás) lett. Mindkét esetben a kormányzat 
legfelsőbb részéhez köthető pénzmozgá-
sok és átláthatatlan, erősen korrupció-
gyanús ügyek ásták alá a közvélemény 
bizalmát a politikai vezetők iránt. Az 
évtized közepére aztán teljesen világossá 
vált, hogy alapvető változás nem történt, 
csak már a független Kenya „politikai 
arisztokráciája” vezeti az országot.

A politikai arisztokrácia
kialakulása és működése

Az afrikai országok történetében gyakori, 
hogy a gyarmatosítók elleni mozgalmak-
ban vagy háborúkban jelentősebb szerepet 
játszó vezetők a függetlenség megszerzé-
sét követően a családjuk megerősödése, 
illetve meggazdagodása révén elsőkké 
válnak az egyenlők között. Nincs ez más-
ként Kenya esetében sem, ahol a politikai 
tömbök vezetőinek többsége a függet-
lenség kivívásának időszakához, illetve 
annak politikai vezetőihez köthető. Az ál-
lamalapító Kenyatta fia, Uhuru Kenyatta 
jelenleg az ország államfője. Daniel arap 
Moi fia, Gideon Moi a kalendzsin politi-
kai táboron belül sokak reménye szerint 
a 2022-es elnökválasztás jelöltje lehet. 
A független Kenya első alelnökének a fia, 
Raila Odinga – a luo közösség első em-
bere – a jelenlegi ellenzék vezetője és az 
ország egyik legnépszerűbb politikusa. 
Tom Mboya lánya Nairobi jelenlegi pol-
gármesterének a felesége. A sor folytat-
ható lenne, de elegendő a legismertebb 
neveket – és dinasztiákat – megemlíteni.

A politikai arisztokrácia Kenyában 
nem pusztán politikai hatalmat jelent: 
a legnagyobb földtulajdonos jelenleg a 
Kenyatta család. Ugyancsak hozzájuk 
köthető a legnagyobb tejipari vállalat, a 
Brookside, illetve az ország egyik leg-
fontosabb bankja, a Commercial Bank of 
Africa. Hasonló gazdasági erőkoncentrá-
ció figyelhető meg a Moi család, illetve 
az érdekcsoportjuk tagjainál is. A függet-
lenségi mozgalmak politikai vezetőinek 
(Kenyatta, Moi, Odinga) a leszármazottai 
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mind olyan családi háttérrel rendelkez-
nek, amely a politikai dinasztiákra jel-
lemző: kiváló oktatással és tudatos ne-
veléssel készítették fel őket a politikai 
vezetői szerepre, s egész fiatal koruktól 
kezdődően folyamatosan zajlott a poli-
tikai „brandjük” építése. A politikusok 
gyermekei egy-egy etnikai csoport orszá-
gosan ismert és elismert vezetői lettek.

A fentebb ismertetett hármas tagozó-
dású kenyai identitáson keresztül a poli-
tikai vezetők első megmérettetése a saját 
etnikai közösségükön belüli vezetői sze-
rep elérése. Ez történhet öröklődés útján 
(mint a luoknál Odinga esetében, illetve 
a kikujuknál Kenyattáéban) vagy las-
sabban, belső politikai csatározások és 
rivalizálások révén (ahogy a kambáknál 
Kalonzo Musyoka jutott egyre feljebb). 
Természetesen itt már nagyon komoly 
szerepe van az etnikai közösségen belü-
li kulturális öröklődésű hatalmi rendszer 
leképeződésének. Példa erre a kikujuk 
központi hatalmának a hiánya, ami miatt 
náluk a mai napig egyfajta vének tanácsa 
hozza meg a közösséget érintő legfőbb 
döntéseket – akik a kenyai főváros leg-
előkelőbb negyedének (Karen) a gyar-
mati örökséget képviselő golfklubjában 
tartják a megbeszéléseiket, hosszas golf-
játszmák között. A vezetői pozíció meg-
szerzése történhet a megörökölt népsze-
rűség és a személyes siker vetélkedésé-
vel. Ez tapasztalható a jelenlegi alelnök, 
William Ruto és a számára a legkomo-
lyabb kihívást jelentő Gideon Moi, a volt 
elnök fia párharca során. Esetükben a ha-
gyományos politikai arisztokrácia csap 
össze a felemelkedett politikai vezetővel.

A kenyai politika tehát alapvetően sze-
mélyközpontú: a vezetők fellépése, nyil-
vános szereplése és az abból következő 
politikai „brand” meghatározó fontossá-
gú. A vezetők felszólalásait meghatároz-
za, hogy milyen nyelven mondják el azt. 
Kenyatta angolul24 (a külvilág nyelvén), 
szuahéliül25 (az ország népe számára) és 
kikuju nyelven26 (a saját szavazói felé) is 
kampányolt az ez évi választás előtt. A ki-
választott/öröklődött vezetők elsősorban 
a saját etnikumuk szavazatát „szállítják”, 
s koalíciós döntéseiket a szavazóik szinte 
mindig elfogadják.

Érdekes megfigyelni a vezető és a sza-
vazók viszonyának az okait. A kampány 
alapvetően a személyes jelenlétre épül, 
többnyire a kampánygyűlések kereté-
ben zajló közvetlen találkozók révén. 
Egy kenyai politikus a kampánykörútján 
egyrészt több helyen egyszerre mozgó 
gépkocsikonvojokkal, másrészt a hely-
színek között helikopterrel közlekedve 
jutnak el a szavazóikhoz. A kampányok 
így irdatlan összegeket emésztenek fel, 
pusztán a közlekedés megszervezése 
miatt is, ugyanis jelenleg egy helikopter 
bérleti díja 2000 dollár óránként. Ahogy 
arról korábban szó volt, Moinak az 1992-
es választás 60 millió dollárba került. 
Politikusként azonban Kenyában bőséges 
juttatás jár: a kétkamarás parlament fenn-
tartása az ország költségvetésének 2 szá-
zalékát emészti fel, s egy képviselő egy-
éves díjazása és az egyéb kiadásai majd-
nem 200.000 dollárt tesznek ki évente.27

A többpárti parlamenti és elnökvá-
lasztások rendszerének 1992-es be-
vezetése óta az etnikai megosztottság 
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folyamatosan erősödik. Az első válasz-
tások (1992) során a kikuju szavazatok 
megoszlottak Kenneth Matiba (Nairobi-
ban és környékén), illetve Mwai Kibaki 
(az északi kikujuk) között, ennek a kö-
vetkezménye lett Moi újraválasztása. Az 
1997-es választás során a kikujuk és a 
kalendzsinek szavazatai döntötték el a 
két vezetőt személyét: így lett elnök, il-
letve elnökjelölt Moi és Kibaki. A 2002-
es választás bizonyult talán a legösszetet-
tebb versenynek: az 1998-ban ellenzékbe 
került, de már egységes kikujukat támo-
gatták a nyugati szavazók is, így került 
sor egy újabb kikuju elnök, Mwai Kibaki 
megválasztására. A 2007. decemberi vá-
lasztásokat követő zavargások csak még 
jobban konszolidálták a szavazatok etni-
kai megosztottságát, ahogyan ezt a 2013-
as választás is egyértelműen megmutatta.28

Kenyai apokalipszis 2008-ban: 
a Kibera-jelenség29

A 2007. decemberi választások eredmé-
nye napokon belül zavart, majd hirtelen 
káoszt okozott Kenyában. A győzelmet 
magáénak elkönyvelő Kibaki december 
27-i gyors beiktatása felhívást jelentett 
az ellenzék számára a mozgósításra, il-
letve a tömegtüntetések megkezdésére. 
Az első halálos áldozatokat Kisumuban 
követelték a lázongások: a vegyes lakos-
ságú, de alapvetően luo területen fekvő 
település ún. bádogvárosában kezdődtek 
el a fosztogatások. Az erőszakos cselek-
mények január elején tovább folytatód-
tak: alapvetően két helyen, a Rift-völgy 
településein, illetve Nairobi Kibera és 

Matharében nevű negyedében. Mind-
két városrész bádogváros vagy nyo-
mornegyed – nézőpont kérdése. A Rift-
völgyben a leghírhedtebb esemény egy 
templom felgyújtása volt, ahol a mene-
déket kereső kikujuk közül január 1-jén 
50 égett halálra, köztük néhány hónapos 
csecsemők is. A hónap közepére az áldo-
zatok száma elérte a 300 főt.

A válasz nem váratott sokáig magá-
ra: a fővárosban, illetve a Naivasha-tó 
sűrűn lakott környékén, Narokban és 
Eldoretben – amelyek mind vegyes la-
kosságú területnek számítanak – a kikuju 
szabadcsapatok válogatás nélküli gyilko-
lásba kezdtek a kalendzsin és luo lakos-
ság ellen. Az áldozatok nevéből szinte 
teljes bizonyossággal megállapítható 
az etnikai hovatartozásuk, bár a kenyai 
igazolványok nem tartalmaznak utalást 
az etnikai háttérre. Az erőszak látszó-
lag megállíthatatlanul szedte áldozatait 
Nairobi nyomornegyedeiben és a sűrűn 
lakott középső területek sötét útkeresz-
teződéseiben. Az események gyorsasága 
mindenkit meglepett, és a kenyai köz-
vélemény döbbenten figyelte az utcákon 
történteket. A politikai szereplők közötti 
párbeszéd lehetősége fel sem merült, így 
végül az ENSZ-főtitkár közbelépésére 
volt szükség, amelynek eredményeként 
született meg 2008. február 28-án az a 
megállapodás, amely lényegében egy 
egységkormány létrehozásához vezetett. 
Az elnöki székbe Kibaki ült, míg a – ke-
nyai jogrendben nem létező – miniszter-
elnöki posztot az ellenzéki Raila Odinga 
töltötte be.30
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A zavargások a ruandai mészárlások 
és a kongói káosz rémképét vetítették 
előre a bel- és a külföldi szemlélők szá-
mára egyaránt. A mindaddig biztos pont-
ként számon tartott Kenya megremegett, 
amint a mélyben lévő problémák robba-
násszerűen a felszínre törtek. Nem túlzás 
azt állítani, hogy a kenyai elit hite és ön-
bizalma is megremegett a január–februá-
ri zavargások következtében, s onnantól 
kezdve kevesebben hitték, hogy az ország 
a térség problémái felett áll. Ugyanakkor 
sokakban bizalmat is ébresztett: annak a 
reményét, hogy a 2017-es választás kap-
csán bármi történhet, de a 2008-as ese-
mények nem ismétlődhetnek meg.

A 2008-as zavargások egyik epicent-
ruma a vegyes lakosságú Rift-hasadék 
volt, s a kiváltó okot egyértelműen a 
földtulajdon kérdése jelentette. Habár 
némileg leegyszerűsítőnek hangzik, de a 
2013 utáni kormánykoalíció – amelyben 
a kalendzsin közösség vezetője, William 
Ruto alelnökként, a kikujukat képvise-
lő Uhuru Kenyatta pedig elnökként ve-
zeti az országot – egy olyan kiegyezés, 
amely politikai megoldást kínált és adott 
a 2008-as válság egyik részére, és meg-
próbálta elejét venni annak, hogy a 2008-
as események újból megtörténhessenek.

A zavargások másik területe a fővá-
ros volt, elsősorban a nyomornegyedek. 
Kibera Nairobi egyik – nem az egyetlen – 
olyan negyede, ahol a közel 600.000 lakos 
várható élettartama 30 év körül mozog. 
A bádogvárosban nincs vezetékes víz, 
csatornarendszer és szemétszállítás. Afri-
ka legsűrűbben lakott területéről beszélünk: 
a mintegy 4,5 km2-es városrészben lakik a 

kenyai főváros minden hatodik lakosa. 
A bádogvárosokkal foglalkozó szakem-
berek Kiberát olyan önálló városnak ír-
ják le, amelyben a tenni akarás felülírja a 
nyomort: a vidéki nyomorúságból mene-
külni vágyók számára Kibera a felemel-
kedés és az elrugaszkodás lehetőségét/
reményét jelenti. Kenya hatalmas olvasz-
tótégelyeit alkotják ezek az informális 
települések Kiberában, Matharében és 
Eastliegh-ben, ahol – a londoni cockeny 
szlenghez hasonlóan – szintén létrejött 
egy újabb nyelv, a sheng, amely törzsi 
szavakat kever angollal és szuahélivel, s 
tényleg csak az adott negyed lakói értik.

Nairobi 3,5 millió lakosa közül mint-
egy 1,5 millió gyalogosan járja az utcá-
kat, így egy állandó egyensúlyozás folyik 
a lassan hömpölygő autóáradat és a tö-
megével gyaloglók között. Nairobi része 
Kibera, ahol a lakosok naponta szembe-
sülnek a kertvárosokat védő szögesdró-
tos falakkal, illetve az elsötétített üveges, 
hatalmas Toyota Land Cruiserekkel.

A Kibera-jelenség még akkor sem ki-
mondottan afrikai vagy kenyai jelleg-
zetesség, ha a szubszaharai Afrika leg-
nagyobb informális településéről kapta 
is a nevét. Amit Nairobiban látunk, az 
pusztán a fejlődő világban zajló 20–21. 
századi urbanizáció helyi leképeződé-
se.31 A kenyai jellegzetesség annyi, hogy 
e településeken párhuzamosan van jelen 
a modern, 21. század „beolvasztása” és 
a hagyományos közösségekhez való kö-
tődés is. Ennek oka, hogy a települések 
robbanásszerű növekedése még nem sza-
kította ki teljes egészében a lakosokat a 
saját vidéki közegükből, s fennmaradt a 
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kettős identitás jellege. Egyrészről a ki-
látástalanság, másrészről a városi élet 
adta lehetőségek olykor csalóka látszata 
együtt jár az országban meglévő politi-
kai feszültségek kiéleződésével, amelyek 
sokszor etnikai jellegűek.

A 2008-as események elemzéséből ki-
derült, hogy a kiberai zavargások egyik 
kiváltó okát az akkor még pusztán sms-
ekben terjedt tévinformációk és hamis 
hírek jelentették, amelyek pánikot keltet-
tek a különböző közösségek berkeiben.32 
Ez a robbanékony elegy majdnem elegen-
dő volt ahhoz, hogy kimozdítsa az addig 
látszólag békés Kenyát a fejlődési útjáról. 
Ha más tanulságot nem is tudunk levon-
ni, azt biztosan kijelenthetjük, hogy az 
eset Kenya törékenységére világított rá.

Az apokalipszis tanulságai:
Kenya 2008 tükrében

A kenyaiak nagyon megijedtek 2008-
ban attól, amit a tükörbe nézve maguk-
ról láttak. Felsejlett Ruanda sorsa, az 
ismert és a hírekben sokszor Afrikát 
jelképező káosz és tömeggyilkosságok 
sora. 2008-ban a kenyai önkép sérült 
meg a leginkább, s ennek nagyon ko-
moly politikai következményei lettek. 
A külső erők – alapvetően az ENSZ – 
által kikényszerített nagykoalícióban 
mindkét nagy tábor (Odinga/Mudavadi 
és Kibaki/Kenyatta) szerepet kapott. 
A kormány létrejöttét követően szinte 
azonnal megindult az a folyamat, amely 
2010-ben érett be, s joggal tarthatott szá-
mot a külvilág elismerésére: a kenyai 
politikai elit és a jogalkotók lényegében 

alapjaiban formálták át az ország politi-
kai rendszerét, és a központi jogköröket 
és forrásokat átadták a helyi önkormány-
zati szintnek. A regisztrált szavazók 72 
százaléka adta le a voksát a népszavazás 
során, s közülük majdnem 69 százalék tá-
mogatta az új alkotmányt, amely aztán a 
2013-as választással lépett érvénybe. Az 
volt az első alkalom, hogy az új, decent-
ralizált rendszer szerint választották meg 
az újonnan kialakított 47 megye vezetőit, 
illetve a kétkamarás parlament tagjait.

A kenyai decentralizáció révén létre-
jött egy teljesen új közigazgatás: 47 olyan 
megye, amelynek a lakossága nagyjából 
1-1 millió fő körül mozog. A megyékhez 
került pl. az egészségügyi és az oktatási 
szolgáltatások jelentős része, s az azok-
kal együtt járó források is. A megyék élé-
re kormányzók kerültek, akik az önálló 
helyi kormányzatot működtetik, illetve 
megyei közgyűlés is működik, amely le-
képezi a választások eredményeit.

A megyei, decentralizált autonómia 
jelentős mértékben megnövekedett 2013 
után. A választások eredményeiből kide-
rült, hogy a megyéket vezető kormány-
zók többnyire közigazgatási háttérrel 
rendelkező (34%), illetve a helyi etni-
kumokhoz tartozó, de korábban annak 
határain kívüli feladatokban ismertté 
vált személyekből (34%) kerültek ki, ami 
lényegében azt jelenti, hogy az országos 
politika átkerült a helyi szintre.33 Így a 
választásokra készülő etnopolitikai ér-
dekcsoportok – lényegében a kenyai 
pártok – lokális eredményeket és pozí-
ciókat tudtak elérni. Létrejöttek az el-
lenzéki vezetésű megyék, amelyekben 
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a törvény által garantált források álltak 
rendelkezésre a működéshez és a megyei 
klientúra fenntartásához. E pénzügyi 
háttér korábban ismeretlen mozgásteret 
eredményezett a megyék vezetőinek. Az 
a feszültség, amely majdnem szétrobban-
totta a 2007-es választások utáni Kenyát, 
most helyi szinten terült szét. Más szóval, 
a 2010-es decentralizációs alkotmány 
2013-ban megmentette az országot egy 
újabb katasztrófától.

Külső, főleg egy európai szemlélő szá-
mára furcsa és elsőre nehezen értelmez-
hető jelenség egy kenyai kormányzónak a 
barokkosan cicomázott gépkocsikonvoja, 
az ürességtől kongó irodai folyosójú 
székhelye és az ott lassan poroszkáló hi-
vatalnokai. Mindez azonban sok szem-
pontból a biztonságot jelenti, és sajátos 
garanciáját adja annak, hogy az országos 
és a helyi feszültségek nem képeznek 
robbanékony elegyet, mivel azt már helyi 
szinten is lehet kezelni.

Kenya 2017-ben

Eddig úgy tűnt, Kenya, a kenyai politi-
kai elit és a választók egyaránt látták az 
elmúlt 10 év kínálta alternatívákat, és 
pontosan tudják, hogy mit kockáztat-
nak. Azonban az idei kampány sem volt 
mentes az éles szóváltásoktól és, sajnos, 
a halálos áldozatoktól sem. Ez nem vál-
tozott az augusztus 8-án megrendezett 
választások után sem. Az elnökválasz-
tást ismét Uhuru Kenyatta nyerte meg. 
Raila Odinga és az ellenzék egyaránt 
csalást (hekkelést) emlegetett. Szeptem-
ber 1-jén a kenyai legfelsőbb bíróság 

„rendellenességekre” hivatkozva törölte 
a választás eredményét, és az új vokso-
lást október 26-ára írta ki. Ezt követően 
ismét feszültség alakult ki az országban, 
és újra tömegek gyűlnek össze a pártok 
rendezvényein.

Egy dolgot azonban érdemes rögzíteni. 
A kenyai gazdaság erejét, a főváros adta 
lehetőségeket, a startup főváros dinami-
káját érzi az egész ország, s a lakosság 
valószínűleg tudja, hogy mindezt nem éri 
meg kockáztatni. Egy másik tény, amit 
szintén nem hagyhatunk figyelmen kí-
vül, a maga súlyos némaságával nagyon 
sok mindent sugall: Kenya 2008 elején 
nagyjából 35 millió lakossal rendelke-
zett, míg 2017 augusztusában ez a szám 
körülbelül 46 millió volt. A meglévő 
erőforrások mennyisége, a megművelhe-
tő földterület ugyanakkor az elmúlt tíz 
esztendőben nem növekedett. A kenyai 
politikai kultúra legkifejezőbb monda-
ta összefoglalja a lényeget: mi eszünk 
először.34 Hogy ki kerül abba helyzetbe, 
hogy elsőként egyen, 2017 októberének 
végén már ismert lesz.

A kézirat lezárásának ideje: 2017. októ-
ber 13.

Jegyzetek

  1 Forrás: UNHCR: „Global Trends. Forced 
Displacement in 2015”. ReliefWeb, https://
rel ief web.int /sites /rel ief web.int /f i les /
resources/576408cd7.pdf, 2016. június 20. 15. o.

  2 Forrás: UN Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs: „Regional Outlook 
for the Horn of Africa and Great Lakes 
Region: January–March 2017”. ReliefWeb, 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/576408cd7.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/576408cd7.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/576408cd7.pdf


56 Külügyi Szemle

Máthé László

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/
resources/JAN-MAR_Regional_Outlook_
Doc_24FEB2017.pdf, 2017. február 24.

  3 Forrás: „World Economic Outlook October 
2016”. International Monetary Fund, http://
www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/, 
2016. október.

  4 Az IMF adatai alapján 2016-ban az egyes or-
szágok GDP-je a következőképp alakult: Ni-
géria: 490,2 milliárd dollár, Egyiptom: 330, 
Dél-Afrika: 312, Algéria: 172, Marokkó: 103, 
Angola: 102, Szudán: 84, Etiópia, 63 és Ke-
nya: szintén 63 milliárd dollár.

  5 Opiyo Oloya: Black Hawks Rising: The Story 
of AMISOM’s Successful War against Somali 
Insurgents, 2007–2014. Solihull: Helion 
Company, 2016, különösen a 179–217. o., 
amelynek segítségével a szerző az AMISOM 
példájára alapozva felvázolja a jövőbeni afri-
kai békefenntartó missziók lehetőségeit.

  6 Barack Obama elnök a hivatali idejének 
utolsó napján nyújtotta be a kongresszusnak 
a kenyai védelmi megállapodási csomagot, 
amelyben a helyi hadsereg felszerelését célzó 
tételek szerepeltek, 418 millió dollár értékben. 
Ez a kenyai hadsereg 2015-ös költségvetésé-
nek (954 millió dollár) közel a fele. L. „Kenya 
Gets Obama Pass to Buy Sh43bn US arms”. 
Business Daily, 2017. január 25. 1–3. o.

  7 British Army Training Unit in Kenya. A 
Nanyukiban lévő bázis a brit–kenyai kétolda-
lú kapcsolatok egyik kiemelten fontos bizton-
ságpolitikai eleme.

  8 A LAPSSET a Lamu–Dél-Szudán–Etiópia-
közlekedési folyosót jelenti, amely a részét 
képezi a kenyai kormány Vision2030 nevű 
stratégiai tervének. Ez az elgondolás összesíti 
a történelmi távlatban is mindig elhanyagolt 
észak-kenyai térségben tervezett közlekedési, 
energetikai és infrastrukturális fejlesztéseket. 
A természetes cél ugyanakkor, hogy a 2000-
es évek elején a Turkana-tó környékén felfe-
dezett, jelenleg mintegy 300 millió hordónyi-
ra becsült olajtartalék eljuthasson az export-
lehetőséget jelentő lamui kikötőbe. Távlati, 
már geopolitikai fontosságú kérdésként merül 
fel, hogy a kenyainál legalább tízszer nagyobb 
észak-ugandai olajtartalék milyen módon jut 

el a vásárlókhoz. Ahogy minden esetben, az 
olajvezetékek építésének kérdése (ki, hol, mi-
ből, milyen kapacitással) itt is döntő fontossá-
gú lesz. A kenyai közeg jó összefoglalására l. 
Eliza Johannes, Leo Zulu és Ezekiel Kalipeni: 
„Oil Discovery in Turkana County, Kenya: A 
Source of Conflict or Development?”. African 
Geography Review, Vol. 34. No. 2. (2015). 
142–164. o. Kínának az ún. új afrikai olaj-
kitermelésekben való szerepéről l. Celeste 
Hicks: Africa’s New Oil: Power, Pipelines 
and Future Fortunes. London: Zed Books 
Ltd, 2015.

  9 Apurva Sanghi – Dylan Conte Johnson: „Deal 
or No Deal: Strictly Business for China in 
Kenya?”. World Bank Group Policy Research 
Working Paper, No. 7614. (2016. március).

10 A szövegben említett, egyszerűen vissza-
kereshető adatok hivatkozását nem éreztem 
szükségesnek, mivel az a jegyzetapparátust 
nehezen használhatóvá tette volna. Ilyen 
adatok pl. a korábbi választások adatai, egy 
politikus regnálásának az ideje vagy egyes 
etnikai csoportok létszáma. Köszönettel tar-
tozom a dolgozat egyik anonim bírálójának, 
aki felhívta a figyelmemet e szempont rögzí-
tésének a szükségességére. Pontos hivatkozás 
ott jelenik meg, amikor egy szerző akár ilyen, 
nyilvánosan hozzáférhető adatokból (is) vala-
milyen következtetést vagy elemzéshez köze-
lítő saját gondolatot fogalmazott meg.

11 A fogalmak tisztázása végett szeretném rög-
zíteni, hogy állításommal az egységes or-
szágként értelmezendő Kenyára gondoltam, 
amelynek létrejötte előtt természetesen az 
adott terület határain belül igen jelentős, bár 
heterogén afrikai közösségek sora létezett. 
Ahogyan az a későbbiekben egyértelművé 
válik, a belső törzsi koherencia alapjai már 
ekkor léteztek, hiszen például a kikuju törzs-
nek a fehér gyarmati rendszerrel való konflik-
tusa – amely egyben az identitásuk alapjává 
is vált a későbbiekben – abból adódott, hogy 
a földtulajdon és a földhasználat kérdése vált 
központi témává.

12 L. erről részletesebben Helen Tilley: Africa as 
a Living Laboratory: Empire, Development, 
and the Problem of Scientific Knowledge, 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/JAN-MAR_Regional_Outlook_Doc_24FEB2017.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/JAN-MAR_Regional_Outlook_Doc_24FEB2017.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/JAN-MAR_Regional_Outlook_Doc_24FEB2017.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/


2017. ősz 57

A kenyai választások margójára

1870–1950. Chicago, IL: The University of 
Chicago Press, 2011. A világháborút megelő-
ző időszakban a gyarmati területen folyt tu-
dományos kutatásra vonatkozóan l. John Cell: 
„Lord Hailey and the Making of the African 
Survey”. African Affairs, Vol. 88. No. 353. 
(1989). 481–505. o.

13 A telepesek száma kifejezetten jelentős volt: 
1963-ban Kenya durván 7 milliós lakosságá-
nak közel 1 százaléka (mintegy 60.000 em-
ber) volt európai vagy fehér származású. 
A földtulajdon jelentős része fehér kézben 
volt, s ennek a nyomai napjainkban is fellelhe-
tők: becslések szerint a kenyai termőföld 3-4 
százaléka jelenleg is a mintegy 150 korábbi 
telepes család birtokában van, amelyek közül 
kiemelkedik a Delamere család. A fehér tele-
pesek egy része a virágexportban vesz részt, 
míg más részük a turisztikai fejlesztésekben 
vállal szerepet. Kenya fehér „törzse” azonban 
napjainkra már csak elenyésző gazdasági és 
semmilyen politikai szerepet nem tölt már be 
az országban. A helyzetükre vonatkozóan l. 
Janek McIntosh kiváló antropológiai tanul-
mányát: Unsettled: Denial and Belonging 
among White Kenyans. Oakland, CA: Univer-
sity of California Press, 2016.

14 A felkelésről a mai napig is jelennek meg 
olyan tudományos munkák, amelyek a követ-
keztetéseik súlyossága miatt túlmutatnak a 
tudományos kereteken. Ennek persze objektív 
okai is vannak, hiszen a 2000-es évek elején 
„megtalált”, majd feldolgozott gyarmati do-
kumentumok módosították a felkelésről ki-
alakult képet. Az amerikai Caroline Elkins, 
illetve a brit David Anderson következtetései 
ma is lehetőséget teremtenek arra, hogy élénk 
közéleti vita folytatódjon az eseményeket ér-
tékelve. Elkins történész szakértőként vett 
részt a 2011-es perben, amelyet korábbi Mau 
Mau lázadók nyertek meg a brit állam ellen, 
majd ennek következtében 5228 kenyai ka-
pott kárpótlást, közel 20 millió font értékben. 
Elkins munkáját ugyanakkor a kenyai történé-
szek is komoly kritika tárgyává tették, mások, 
például az ismert konzervatív skót történész, 
Niall Ferguson erős szenzációhajhászással 
vádolták meg. David Anderson: Histories of 

the Hanged: Britain’s Dirty War in Kenya 
and the End of Empire. London: Weidenfeld, 
2006; Caroline Elkins: Britain’s Gulag: The 
Brutal End of Empire in Kenya. London: Jo-
nathan Cape, 2005. A vitáról részletesebben 
l. Marc Perry: „Uncovering the Brutal Truth 
about the British Empire”. The Guardian, 
2016. augusztus 18. A vita kenyai utóélete, 
hogy a város egyik központi részén, az Uhuru 
parkban 2015 szeptemberétől áll egy emlék-015 szeptemberétől áll egy emlék-szeptemberétől áll egy emlék-
mű, amelyet a brit kormány finanszírozásával 
állítottak, az 1952–1960 között megkínzottak 
emlékére. A Mau Mau felkelés értékelése és 
a kérdés továbbélése a brit birodalmi időszak 
változó megítélését mutatja.

15 Habár pontos adatok erről a folyamatról nem 
állnak rendelkezésre, a kenyai kormányzaton 
belül ez a dátum ismert. Willy Bett mezőgaz-
dasági miniszter személyes közlése, 2016. ok-
tóber.

16 Cosmas Ochieng: „The Political Economy of 
Agrarian Laws in Kenya: Legal Impediments 
to Socio-Economic Change, 1963–2002”. 
In: Our Turn to Eat: Politics in Kenya since 
1950 (szerk. Daniel Branch, Nic Cheeseman 
és Leigh Gardner). Berlin: LIT Verlag, 2010. 
129–152. o.

17 A luo származású Tom Mboya volt az egyik 
szervezője azoknak az Egyesült Államokba 
irányuló kenyai diákutaknak, amelyek egyike 
keretében Barack Obama édesapja is eljutott 
egy ösztöndíjjal az USA-ba. Mboya szakszer-
vezeti vezetőként alapvetően az alulról szer-
veződő politikai mozgalmakban hitt. Az első 
független kenyai kormányban igazságügyi, 
illetve alkotmányügyi miniszter, majd később 
gazdasági miniszter lett. 1969 júliusában, 
Nairobiban, fényes nappal lőtték le. A gyil-
kosság a mai napig megosztja a kenyai köz-
véleményt, s sokan – főként a nyugatiak ré-
széről – a kikuju vezetésnek tulajdonítják azt. 
Hogy ez az esemény mennyire etnikai jellegű, 
illetve identitásformáló a luo közösség számá-
ra, arra l. David Goldsworthy: „Ethnicity and 
Leadership in Africa: The ‘Untypical’ Case 
of Tom Mboya”. Journal of Modern African 
Studies, Vol. 20. (1982). 107–126. o.



58 Külügyi Szemle

Máthé László

18 Calder Walton: Empire of Secrets: British 
Intelligence, the Cold War and the Twilight 
of Empire. London: Harper Press, 2013. 210–
287. o. Walton meggyőzően bizonyítja, hogy 
az arra hivatott brit szakszolgálatok folyama-
tos megfigyelés alatt tartották Kenyattát, s az 
ő véleményük alapján született meg az a poli-
tikai döntés, hogy a korábbi Mau Mau harcost 
szovjetellenesként tartsák számon. Így vált a 
birodalom ellenségéből szinte egyik napról a 
másikra annak barátja.

19 A kikuju közösség alapvetően Nairobi, illetve 
a Kenya-hegy környékén lakik. Habár a kö-
zösség nyelvileg egységes, a közösséget meg-
osztó esemény ugyanakkor éppen a Mau Mau 
felkelés volt, hiszen a délebbre lakók inkább 
lojalista módon viszonyultak a brit rendszer-
hez, míg a felkelők bázisát az északabbra lakó, 
kevésbé urbanizált kikujuk adták, akik közül 
a kereszténységet is kevesebben vették fel. A 
kikujukra vonatkozóan az eddigi legátfogóbb 
áttekintést egy kenyai fehér, Louis Leakey 
írta. L. Louis Seymour Bazett Leakey: The 
Southern Kikuyu before 1903. Vol. I., II., III. 
New York: Academic Press, 1977.

20 Grace Wamue: „Revisiting Our Indigenous 
Shrines through Mungiki”. African Affairs, 
Vol. 100. No. 400. (2001). 453–467. o.; az 
előzményekre vonatkozóan: Peter Mwangi 
Kagwanja: „Facing Mount Kenya or Facing 
Mecca? The Mungiki, Ethnic Violence and 
the Politics of the Moi Succession in Kenya, 
1987–2002”. African Affairs, Vol. 102. No. 
406. 25–49. o.

21 Gabrielle Lynch: I Say to You: Ethnic Politics 
and the Kalenjin in Kenya. Chicago and Lon-
don: University of Chicago Press, 2011. 81–
110. o.

22 Uo. 112–153. o.
23 Michaela Wrong: Its Our Turn to Eat: The 

Story of a Kenyan Whistleblower. London: 
HarperCollins, 2009. 1–20. o.

24 „A Jovial President Uhuru Kenyatta Shows 
His Funny Side”. YouTube, https://www.
youtube.com/watch?v=F3pJt8R3fy4, 2016. 
február 11. Az államfő a kampánykörútján 
angolul beszélt.

25 h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=cJPOzxrTXK, ahol Kenyatta sajáto-
san keverte az angolt és a szuahélit. A letöltés 
ideje: 2017. január 27.

26 „President Uhuru Kenyatta Prays for Rain in 
Nyeri”. YouTube, https://www.youtube.com/
watch?v=PJ8sONGj2EE, 2017. január 20. Az 
elnök itt a saját szavazóihoz beszélt, kikuju 
nyelven.

27 Lee Mwiti: „Factsheet: How Much Do 
Kenyan Members of Parliament Earn – and 
Are They Overpaid?”. Africa Check, https://
africacheck.org/factsheets/factsheet-much-
kenyan-members-parliament-earn-overpaid/, 
2017. január 15.

28 Adams Oloo: „The Triumph of Ethinc Identity 
over Ideology in the 2013 General Election in 
Kenya”. In: Kenya’s 2013 General Election: 
Stakes, Practices and Outcomes (szerk. 
Kimani Njogu – Peter Wafula Wekesa). Nai-
robi: Twaweza Communications – Heinrich 
Böll Stiftung, 2015. 48–64. o.

29 A 2008-as kenyai zavargások magyar nyel-A 2008-as kenyai zavargások magyar nyel--as kenyai zavargások magyar nyel-
vű szakirodalma elég bőséges, és vitán felül 
sok szempont érvényesül azok értelmezésé-
ben. A szerzők többsége (Búr Gábor, Tarrósy 
István, T. Horváth Attila) a vélelmezhető 
közérdeklődésnek megfelelve, tágabb kontex-
tusban, de a lehetőségekhez képest röviden 
próbálta bemutatni az események hátterét. 
Egyedi értelmezési szempontok alapján ké-
szült hosszabb elemzések kisebb számban 
jelentek meg (Kocsev Bence, Friedmann 
Viktor). Habár a rövidebb írások szerzői alap-
vetően az etnikai elemet helyezik előtérbe, 
Tarróssy felvetése a gazdasági reformok eről-
tetett jellegét hozza összefüggésbe a zavargá-
sokkal – sajnos, nagyon röviden. Mindegyik 
szempont megérne egy hosszabb elemzést, 
hiszen az okok vizsgálata a nemzetközi szak-
irodalomban sem zárult le. T. Horváth Attila 
nagyon érdekesen ötvözi az újságírás szenzá-
ciókereső igényét és a tudományosságra ala-
puló antropológiai szempontok alaposságát. 
Friedmann Viktor egyedi megközelítése in-
kább az elitkutatáshoz köti az írását, s ebben 

https://www.youtube.com/watch?v=F3pJt8R3fy4
https://www.youtube.com/watch?v=F3pJt8R3fy4
https://www.youtube.com/watch?v=cJPOzxrTXK
https://www.youtube.com/watch?v=cJPOzxrTXK
https://www.youtube.com/watch?v=PJ8sONGj2EE
https://www.youtube.com/watch?v=PJ8sONGj2EE
https://africacheck.org/factsheets/factsheet-much-kenyan-members-parliament-earn-overpaid/
https://africacheck.org/factsheets/factsheet-much-kenyan-members-parliament-earn-overpaid/
https://africacheck.org/factsheets/factsheet-much-kenyan-members-parliament-earn-overpaid/


2017. ősz 59

A kenyai választások margójára

a kontextusban tesz kísérletet a zavargások 
értelmezésére. Búr Gábor: „A kenyai zavar-
gások történelmi háttere: törzsi villongá-
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