Demokrácia, inkluzivitás, biztonság – a kenyai
és a szudáni választások vizsgálata a politikai
elit stratégiáinak tükrében
Friedmann Viktor

S

alva Kiir Mayardit, a szudáni kormány alelnöke, a dél-szudáni kormány elnöke
2008. januári beszédében arra figyelmeztetett, hogy országának szabad és tisztességes választásokat kell tartania annak érdekében, hogy elkerülje az előző év
végén megrendezett kenyai választások után kitört erőszakhullám megismétlődését.1
E kijelentés adta az ötletet jelen tanulmány írójának arra, hogy megvizsgálja, milyen
tapasztalatokat vonhatunk le a kenyai politikai berendezkedés elhúzódó és visszavisszatérő problémáiból az államépítés diskurzusa számára.
Az alkalmazott nézőpont a jelenleg domináns államépítési beszédmód részleges kritikáját nyújtja, ám nem egy új elmélet felállítása, hanem sokkal inkább egy hagyományos, ma már kevésbé alkalmazott politikaelméleti megközelítés felelevenítése révén.
A jelenkori konfliktuskutatás főáramú irányzatai erőteljesen eltolódnak a természettudományos, illetve a közgazdaságtant jellemző gondolkodás felé, s ez számos tényező
semlegességének feltételezéséhez vezet.2 A figyelem az általánosítható eredményekre,
a könnyen adaptálható és exportálható megoldásokra, azaz főleg az intézményi változók vizsgálatára és egyes strukturális tényezők alakulásának törvényszerűségeire
irányul.3 A következő néhány oldal ezzel szemben a premodern vagy kora modern
politikai gondolkodásban domináló keretet, azaz a politikai hatalom gyakorlásának,
természetének vizsgálatát helyezi középpontba, az államot semleges, szolgáltató szerepet betöltő intézmény helyett a saját hatalmát maximalizálni kívánó politikai elit által
irányított aktorként szemlélve.
Az elemzés fonalát a 2007 végén megtartott kenyai és az idén esedékes szudáni választások előzményeinek feltárása és összehasonlítása adja. A cél azon változók felderítése, melyek szerepet játszhatnak a szudáni választások kimenetelének meghatározásában, s így egy utólagos komparatív vizsgálat alapjául is szolgálhatnak.
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A két vizsgált állam közül figyelmünket először fordítsuk a korábban Kelet-Afrika
legstabilabb államának vélt Kenyára, ahol a 2007. december végi, elcsalt választásokat követően hátborzongató változatosságban és méretben öltött formát az erőszak.
A 2007. december 27-én megrendezett helyi, parlamenti és elnökválasztáson a 2002
óta hatalmon lévő Mwai Kibaki Nemzeti Egység Pártja (PNU) és az ellenzéki Raila
Odinga Narancs Demokratikus Mozgalma (ODM) mérette meg magát. Bár a választások közeledtével a közvélemény-kutatások Odinga előnyét mutatták az elnöki pozícióért folytatott harcban, a választási bizottság végül meglehetősen gyanús körülmények
között a regnáló elnök szoros győzelmét hirdette ki.4 Az – egyébként mindkét oldal
által manipulálni próbált – eredmény ellenzéki tüntetések sorát provokálta, s ezekben
a rendőrökkel való összecsapások számos halottat eredményeztek. Az ezt követő erőszakhullám az ország területének jelentős részén végigsöpört.
Az események korántsem nevezhetők váratlannak: a választási folyamathoz kapcsolódó erőszak a posztkoloniális évtizedek során rendszeresen megfigyelhető volt az
országban, s az Afrikával behatóbban foglalkozó hírforrások (a BBC, az RFI és az IRIN)
már hónapokkal előre felhívták a figyelmet a Kenya számos térségében érlelődő feszültségekre. Az elszabaduló erőszak részben spontán erők következménye volt, részben
viszont a két szembenálló politikai elitcsoport stratégiájának szándékolt eredménye.
Kibaki elnök a választások előtt és alatt alkalmazott erőszak révén kívánta befolyásolni
az eredményeket, majd azok kihirdetését követően letörni az ellenzéki tiltakozásokat.
Odinga viszont a konfliktus kiélezését egyrészt a PNU hatalmának aláásására, másrészt a nemzetközi figyelem felkeltésére igyekezett felhasználni.
Az erőszakos cselekmények során több mint ezren vesztették életüket és csaknem
400 ezer ember volt kénytelen elhagyni az otthonát. A fokozódó nemzetközi nyomás,
valamint a kaotikus belpolitikai helyzet rendezésének igénye a két politikai oldalt végül a hatalom megosztásáról szóló tárgyalásokra kényszerítette, ennek eredményeképpen 2008. február végén létrejött a két párt képviselőit tömörítő koalíciós kormány
létrehozásáról szóló megegyezés, majd március 18-án a parlament is áldását adta a jogi
és politikai lépések részleteit meghatározó egyezményre. A megállapodás értelmében
Mwai Kibaki megtartotta elnöki tisztségét, míg Raila Odinga az újonnan megalkotott
miniszterelnöki pozíciót foglalta el, azaz sor került a politikai rendszer részleges alkotmányos, intézményes korrekciójára, miközben a hatalmon lévő elitcsoport maga mellé
emelte kihívóját.5
Szudán gazdaságát és stabilitását közvetlenül is érintette a déli szomszédjában eluralkodó káosz, Salva Kiir azonban egyúttal politikai tőkét is látott benne. Fentebb idézett beszédével lényegében saját választási pozícióját igyekezett erősíteni azáltal, hogy
a nemzetközi közösséget jó előre figyelmeztette a következő évben esedékes választások során lehetséges csalásokra, és ezáltal igyekezett aláásni minden erre irányuló
próbálkozást a kormányzó Nemzeti Kongresszus Párt (NCP) részéről.
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Szudán 1956. január 1-jén vált ki a brit gyarmatbirodalomból, ám az elmúlt több mint
ötven év alatt képtelen volt megoldani legfőbb problémáját, az országot összetartó identitás hiányát.6 A gyarmati korszakot lezáró politikai megállapodás az északi területek
művelt felső rétegét helyezte a hatalom csúcsára, s az utóbbi öt évtized történetének legfőbb vezérfonalát azok a próbálkozások jelentik, melyek által ezen elit megpróbálta hatalmát konszolidálni, s az ország területét, illetve peremvidékeit ellenőrzése alá vonni.
A déli területek a függetlenséget megelőzően sohasem álltak az északi országrész
irányítása alatt, ám azt követően teljesen alárendelt pozícióba kerültek.7 Az északi elit a
gazdasági fejlesztések, az autonómiákkal való kísérletezés, az erőltetett nemzetépítés és a
fegyveres erőszak eszközeit váltogatva próbálta ellenőrzése alatt egységbe forrasztani az
országot. A világgazdasági körülmények, valamint az alacsony hatékonyságot korrupcióval ötvöző gazdaságfejlesztési rendszer lehetetlenné tette a déli területek hatékony bekapcsolását a gazdaság vérkeringésébe. Az 1972-ben Dzsúba központtal létrehozott déli autonómia részben éppen a gazdaságpolitika ilyetén szemléletmódja miatt bomlott fel, miután
az északi területek érdekeit szolgáló gazdaságfejlesztési lépések és az olajban gazdag déli
területeknek az autonóm kormány alól való kivonása Dzsúba ellenállásába ütközött.
1983 azonban nem csupán ez okból jelezte az északi és déli területek közötti béke végét. A kormányzó elit követelésére Dzsafar Muhammad Nimeri szudáni elnök (1969–
1985) ez évben vezette be egész Szudán területén a saría [iszlám törvénykezés] alkalmazását. A lépés drasztikus módon jelezte, hogy Kartúm az országot az arab és iszlám
identitás alatt kívánja egyesíteni, ami a déli területek afrikai, zömében tradicionális
vallásokat követő, ám keresztény elitréteg által irányított lakosságának elfogadhatatlan
volt. A nemzetépítés ilyetén megközelítése meghatározta a következő 22 évet, amelyben több mint kétmillió áldozatot követelt a déli területeken folyó polgárháború.
Az 1989-ben hatalomra került, máig regnáló, az iszlamisták és a hadsereg vezetése
szövetségeként létrejött kormány el-Besir elnök vezetésével minden korábbinál erőszakosabb módon próbálta végrehajtani kulturális homogenizációra irányuló projektjét, s
ennek során a fegyveres megoldást részesítette előnyben.8 Bár 2005 januárjában a déli
területekkel folytatott polgárháborút lezárta az úgynevezett Átfogó békemegállapodás
(CPA), a rezsim időközben közvetlen, illetve proxy konfliktusokba keveredett a periféria más képviselőivel, ezek közül a legnagyobb nemzetközi visszhangot a darfúri
események keltették. Szudánban jelenleg mind a nyílt, mind pedig a strukturális erőszak általánosan megfigyelhető, miközben az észak–déli kapcsolatokat folyamatosan a
polgárháborúhoz való visszatéréssel fenyegető feszültség terheli, a darfúri konfliktus
kezelése pedig a közeljövőben csekély reménnyel kecsegtet.9
A CPA értelmében 2009-ben Szudánban általános választásokat kell tartani, ami jelen
állás szerint elsősorban az északi és a déli kormányerők, azaz az NCP és a korábbi lázadó SPLM (Szudáni Népi Felszabadítási Mozgalom) párharcát fogja hozni, miután utóbbi deklaráltan országos szinten is meg kívánja magát mérettetni az elnöki tisztségért.
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A választások tétje óriási: a számtalan katonai puccsot megélt országban esélyt nyújthat a demokratikus rendszerhez való visszatérésre, s lehetővé teheti a marginalizált lakosság számára érdekeinek képviseletét. A sikeres lebonyolítás és az elfogadható eredmény ahhoz is hozzájárulhat, hogy a 2011-ben megrendezendő népszavazáson a déli
területek elutasítsák az elszakadást, s így sértetlen maradjon Szudán területi egysége.
A darfúri konfliktus lezárására is egy új politikai konstelláció által teremtett, megváltozott feltételrendszer nyújthatja az egyetlen reális esélyt.
A következőkben a gyenge vagy működésképtelen államok, államkudarcok tekintetében leggyakrabban alkalmazott két elemzési terület, az általam strukturális, illetve
intézményi tényezőknek nevezett változók segítségével próbálom magyarázni a kenyai
eseményeket, és végzek összehasonlítást a szudáni helyzettel. Strukturális tényezők
alatt mindazokat a környezeti változókat értem, amelyek viszonylag lassan változnak,
s komplexebb, az ország területén túlmutató rendszerekbe tagozódnak be, azaz ide
tartozik például az identitás kérdése, a nemzetgazdaság állapota vagy a világpolitikai
kontextus. Elemzési keretként az elitek által a hatalom megtartására, azaz voltaképpen
az ország ellenőrzésére szolgáló stratégiákat használom, így mutatva meg, hogy a fenti
két tényezőcsoport magyarázó ereje meglehetősen limitált, és számos esetben csak az
elitstratégiák kereteiben értelmezhető.
Az államról alkotott képünk jórészt a 17–18. századi liberális politikai filozófiában
gyökerezik, s ennek megfelelően elsősorban a szuverenitása alá tartozó népesség kiszolgálására szolgáló eszközként gondoljuk el. Az állam Hobbes számára a társadalmi béke
fenntartója volt,10 Hume pedig az igazság törvényei betartatásának, a viták semleges
eldöntésének és a közjavak alacsony tranzakciós költségek árán történő biztosításának
szavatolóját látta benne.11 A nem működő államok kutatói számára az állam „egy adott
területen élő népesség számára a kiszámítható életfeltételek biztosításának eszköze”,12 a
nemzetközi kapcsolatok elmélete szempontjából a belső rend megteremtője, amely lehetővé teszi „az egy államban szerveződött közösség fennmaradását és modernizációját”. 13
De Jasay azonban arra figyelmeztet, hogy ez a kép csalóka – az állam sokszor önálló aktorként viselkedik.14 Az államkudarc diskurzusában a két legfontosabb vizsgált
változó az állami akarat minősége és az annak kivitelezésére felhasználható kapacitás
szintje.15 Előbbi vizsgálata azonban elsősorban bizonyos transznacionális veszélyforrások kezelésére, illetve az intézményi akaratképzés módozataira irányul, ritkán terjed
ki az államot domináló elit által alkalmazott stratégiák hatására, azaz az állam aktív
szereplőként történő elemzésére.
Mindkét vizsgált országban létezik egy viszonylag szűk, ám a politikai, gazdasági
és kulturális erőforrások jelentős részét monopolizáló vagy legalábbis domináló elit,
amely stratégiáját részben az állami eszközrendszer alkalmazása révén valósítja meg.
Az ellenőrzés számos eltérő, egymással általában párhuzamosan futó módon valósítható meg, melyek alapvetően három típusba sorolhatók.16
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Az első opció a magas szintű állami kapacitás megteremtése, amely lehetőséget
nyújt arra, hogy szolgáltatásai és az ellenőrzés célját szolgáló, például nyilvántartási,
allokációs vagy rendfenntartó rendszerei révén az állam mélyen áthassa a társadalmat.
A szubszaharai Afrika államainak többsége súlyos kapacitáshiánnyal küzd. A jelenség
részben a gyér lakosságra, a kezdetleges infrastruktúrára és a külső biztonsági nyomás
alacsony voltára, részben pedig a posztbipoláris világba való átmenettel járó változásokra (azaz a nagyhatalmi támogatás megszűnésének és a demokratizálódásra való igény
erősödésének párhuzamos megjelenéséhez) és a washingtoni konszenzus által megkövetelt gazdasági és államigazgatási reformokhoz való alkalmazkodás nyomán fellépő
negatív hatásokra vezethető vissza.17 Kenya esetében az állami kapacitások szintje a
viszonylag fejlett gazdaságnak és az erős hadseregnek köszönhetően az afrikai államok
átlagához képest elfogadhatónak mondható, ám Szudán esetében a periféria ellenőrzésére való képtelenségben fontos szerepet játszik a megfelelő állami eszközök hiánya.
Az ellenőrzés egy másik formája az állam, a politikai berendezkedés vagy az államot
megtestesítő elit legitimitásán, illetve a rendszer inkluzivitásán alapul. Ha egy politikai elit a fentiek legalább egyikét nem képes tartósan biztosítani, az hatalomvesztéssel
és a belpolitikai válság kialakulásával fenyeget. A hidegháború végével a legitimitás
számos ideológiai bázisa (a szocializmus, a kommunizmus és az antikommunizmus)
elveszítette erejét, s helyükre más legitimitásmodellek kerültek.
Kenyában a demokrácia felé mozdult el a rendszer, s ez elvileg az etnikai csoportok közötti diszkrimináció csökkenése és az érdek-képviseleti formák kiterjedése révén
növelte a rendszer stabilitását.18 A demokrácia legitimitása azonban szükségképpen
elválik az éppen kormányzó elitrétegétől, miközben egyik alappillére, a politikai pluralizmus, gyökeres ellentéte az elit azon törekvésének, hogy a hatalmat központosítsa
és megtartsa. Mwai Kibaki kísérlete hatalma átmentésére ezért került feszültségbe az
állami kontroll ezen eszközével. Szudánban az állami kapacitásnak az olajjövedelmek
beáramlása következtében beinduló növekedését jócskán ellensúlyozta a kilencvenes
évek elejétől kezdődő folyamatos legitimitásvesztés. A szudáni elit által képviselt, az
iszlamizmust az arab szupremácia egyfajta változatával ötvöző ideológia kifejezetten
kizáró jellegű, s szándéka ellenére aláássa az egységes Szudán legitimitását, s a periféria egyre szélesebb rétegeit fordítja a kartúmi vezetők ellen.
Az állami ellenőrzés első két eszközének tekintetében összefoglalva tehát elmondható, hogy mind az állami képességek, mint pedig a legitimitás/inkluzivitás kérdése
területén a kenyai elit indul jobb kiinduló helyzetből. Mindkét országban megfigyelhető ugyanakkor egyfajta nyugtalanító dinamika, ami a rendszert a fokozódó instabilitás felé viszi. Szudán tekintetében a folyamat viszonylag egyértelmű, hiszen az elit
a legitimitásának megteremtése terén vallott kudarcának következményeit szerény
mértékben növekvő kapacitásainak alkalmazásával, rendkívül kizáró, önromboló és
elsődlegesen a fegyveres erőszakra építő módon kívánja orvosolni. Ezáltal képessé vál42
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hat ugyan arra, hogy akár hosszú távon is elodázza bukását, végső célját, azaz sajátos
„államépítési” projektjét azonban megvalósíthatatlanná teszi.
Kenyában ezzel szemben alapvetően pozitív jelenség, hogy a nemzettudat viszonylagos erőssége mellett a rendszer legitimitását a demokratikus reformok is növelik, ugyanakkor a kormányzó elit számára ezáltal megnő a kockázat, hiszen a hatalom megtartása a
nép „szeszélyének” függvényévé válik. Ez a bizonytalanság párosul a hatalomból való kikerülés rendkívül súlyos következményeivel. Részben a politikai intézményrendszer jogi
feltételeinek, illetve azok szociológiai realitásának, részben pedig a korábban alkalmazott
elistratégiák által létrehozott hatalmi struktúráknak eredményeként az a helyzet állt elő,
hogy aki a választásokon veszít, lényegében minden politikai hatalmat elveszít.19
Az alkotmányos rendszer nem biztosít lényeges szerepet az ellenzéknek sem a parlamentben (akár a törvényhozási szisztéma, akár például bizottsági rendszer kialakítása
révén), sem pedig az egyéb hatalmi ágakban.20 A végrehajtó hatalommal szembeni csekély számú féket és ellensúlyt is gyengíti, hogy tényleges működésük során a hatalmi
ágak szétválasztása csak korlátozottan működik, a hatalmi elit ellenőrzésére szolgáló
intézmények függetlensége folyamatosan sérül. Az elnök nevezi ki a legfelsőbb bíróság
és a választási bizottság tagjait, feloszlathatja a parlamentet, ellenőrzi a költségvetést.
Egyfajta árnyékkormányt működtethet azáltal, hogy saját hatáskörében nevezhet ki
tartományi és körzeti biztosokat, akik felügyelik a helyi szolgáltatások ellenőrzését,
azaz közvetlen elnöki kontroll alá helyezik a helyi intézmények jelentős részét is.
Mindemellett az elnökség folyamatosan törekedett az ellenőrzését szolgáló intézmények átpolitizálására, meggyengítésére. Ilyen körülmények között az egyetlen reális politikai stratégia a hatalom szinte bármi áron való megszerzésére és megtartására
irányulhat csupán. A független Kenya történelme rendkívül jól demonstrálja, hogy az
aktuális elnökséggel szemben valódi kihívást csak az eliten belüli szakadás során létrejött „ellenzék” állíthatott, azaz az elitnek valójában nincs alternatívája, mivel olyan
módon és mértékben dominálja az ország intézményi és strukturális erőforrásait, hogy
azzal hatékonyan akadályozhatja a rivális erőközpontok kiemelkedését. „A kormányzó
elit tagjai […] a rendszer haszonélvezőiként, kizárva saját etnikai viszályaikat, a rendszer szilárd támogatói lettek, miközben a lakosság nélkülöző csoportjai a sajátos kenyai
kapitalizmus kárvallottjaként a vezetők, valamint az etnikai csoportok közötti hatalmi
harc áldozatai és megtévesztettjei voltak.”21
Az intézmények gyengesége tehát Kenyában találkozott egy a gyarmati időszak végén kiemelkedő, és azóta csak csekély változáson keresztülmenő elit folyamatos arra
irányuló törekvésével, hogy ezen intézményeket az irányítása alá vonja. Kenyatta elnök
(1964–1978) idején a kikuju, arap Moi (1979–2002) idején a kalendzsin, majd Kibaki
(2002–) elnöksége alatt ismételten a kikuju etnikum nyert teret, ám mindezen változások elhanyagolhatók az elit és a lakosság nagyobbik, a tényleges hatalomból kizárt
része közötti mélyülő szakadék mellett.
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Szudánban hasonlóképp megfigyelhető, hogy az elit különböző, a népszuverenitástól független megállapodások révén jutott hatalomra, majd azt az egyes intézmények
manipulációja, megszállása vagy kiüresítése útján igyekezett megtartani. A Nílus mentén élő lakosság földrajzi helyzetéből fakadóan már a 19. századtól kezdve domináns
szerepet töltött be, bár ekkor még részben a rivális erőközpontnak számító Darfúrral
osztozva.22 A függetlenné válást megelőző tárgyalások során a britek a műveltebb, az
adminisztrációban is részleges szerepet kapó, politikailag aktív északi elitnek adták át
a hatalmat, míg az oktatási lehetőségek szinte teljes hiányától szenvedő, a központi politikai döntések meghozatalából kimaradó déliek lényegében semmilyen pozíciót nem
szereztek.23 Ez a politikai marginalizáltság az NIF 1989-es puccsát követően az ország
más területein is súlyosbodott, hiszen lényegében a három Nílus-menti arab törzs, a
Danaqla, a Dzsa’alijín és a Sejqijja vezetői szerezték meg a hatalmat, s Darfúrt is a perifériára szorították.24 A CPA 2005-ös aláírása csupán annyi változást hozott e tekintetben,
hogy az ország sorsának irányításába hivatalosan is beemelte a déli SPLM irányítóit.
Ahogy a függetlenedés után egy szűk elit vette kezébe a hatalmat, jelenleg éppúgy
oszlanak meg a politikai, gazdasági és kulturális erőforrások két részben szembenálló,
ám ugyanakkor elhatárolt érdekszférával rendelkező elit, az NCP és az SPLM köre között. A CPA értelmében a déli területeken a függetlenségről tartandó népszavazásig tartó
átmeneti időszakra önálló kormány jött létre. Szudán vezetését ugyanakkor a Nemzeti
Egységkormány látja el el-Besir elnöksége alatt, s ebben Salva Kiir Mayardit, a dél-szudáni kormány elnöke alelnöki tisztséget lát el. A parlamenti helyek 52 százalékát az NCP
kapta meg, míg az SPLM 28, az egyéb északi politikai szervezetek 14, a déliek pedig 6
százalékos részesedést szereztek. Regionális szinten északon a pozíciók 70 százalékát az
NCP, délen ugyancsak 70 százalékát az SPLM birtokolja.25 Ha a választások kimeneteleként e két csoport megőrzi vagy akár tovább erősíti ellenőrzését és sérthetetlenségét a
saját hátországában, azáltal tovább fokozódhat a népesség marginalizált, illetve a hatalomból kimaradt része által kifejtett nyomás, s további destabilizálódás várható. A választás tehát nem csupán egy politikai rendszer, hanem egy ugyan kétszereplőssé váló,
de továbbra is alapvetően zárt elit sorsáról és szerepéről is dönteni hivatott.
Az ellenőrzési mechanizmusok fenti két formája tehát egyik országban sem alkalmas
maradéktalanul arra, hogy az elitek számára elégséges biztosítékot nyújtson, miközben az elittől elkülönült kapacitás és legitimitási/inkluzivitási rendszer is csak részben
alakult ki, az intézmények gyengék, és az elit stratégiájának alárendelten működnek.
Kenya természetesen minden összehasonlításban jobban teljesít, s ez tükröződik is a
harmadik típusú, úgynevezett alternatív ellenőrzési mechanizmusok alkalmazásának
módozatában. Ebbe a kategóriába lényegében mindazok a stratégiák tartoznak, amelyek a fenti kettő, lényegében általánosan elfogadott kontrollmechanizmuson kívül alkalmasak az adott politikai egység ellenőrzés alá vonására. Zömében olyan elemekből
áll, amelyek a politikán kívüli szférák átpolitizálásában vagy legalábbis a politikai hata44
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lommal való összekötésében jelennek meg, mint pl. a gazdaságot átszövő klientizmus,
a rendfenntartó erők és a hadsereg irányításával kapcsolatos visszaélések, az identitásból fakadó feszültségek szítása és felhasználása, valamint a választási demográfia erőszakos befolyásolása.26 Szudán esetében ezen mechanizmusok alkalmazása elsősorban
az elitnek a széthulló ország és az ellenzéki politikai erőközpontokkal szembeni ellenállását szolgálja, míg Kenyában a demokratikus hatalomváltás lehetőségéből fakadó
veszélyek csökkentését, a politikai hatalomnak úgymond más területekre való kimentését figyelhetjük meg.
A következőkben azt vizsgálom, hogy a két országban miként befolyásolták az elit által
alkalmazott stratégiák az identitás és a gazdaság dimenzióit, és hogy a politikai demográfia manipulálásának igénye miként vezetett az erőszak alkalmazásához. Az elitek beágyazottságának, eszközrendszerük komplexitásának bemutatása révén demonstrálható a politikai rendszerek stabilizálása, a demokrácia, az inkluzivitás és a biztonság megteremtése
érdekében folytatott államépítési tevékenység számos nehézsége és akadálya.
Kenya etnikailag rendkívül sokszínű, és politikailag is megosztott. A politikai és gazdasági hatalmat a függetlenség elnyerése óta eltelt időszakban többnyire a legnagyobb
népcsoportnak (a lakosság 20 százaléka) számító kikujuk dominálták, akiknek köréből
Mwai Kibaki is származik. Ezzel szemben az ellenzéki Odinga mögé elsősorban a luó
(14 százalék), luhja (13 százalék) és kalendzsin (11 százalék) etnikumok sorakoztak fel,
ők hagyományosan is a föderális megoldást szorgalmazták a központi hatalom erősítésével szemben. A főváros térségében élő kikujuk és a nyugati területeken élő másik
három nagy népcsoport tehát mind területileg, mind gazdasági és politikai szempontból eltérő érdekekkel bírnak. A kenyai politikai életet mindig is meghatározta az etnikumhoz tartozás, s míg Kenyatta idején a hatás visszafogottabbnak volt mondható,
addig a kalendzsinek befolyását növelni kívánó Daniel arap Moi elnökségének kései
korszakában nyílt politikai stratégiává vált az etnikai feszültségek szítása a hatalom
megtartása érdekében.27
Az etnicitás és a konfliktusok kapcsolatával foglalkozó elméletek két nagyobb kategóriába oszthatók.28 Az úgynevezett primordiális elméletek szerint maga a más identitású csoporttal szembeni gyűlölet, a kulturális-nyelvi különbségben gyökerező meg
nem értés, az idegennel szembeni bizalomhiány és a történelmi sérelmek emléke vezet
az eltérő identitások hordozói közötti fegyveres erőszakhoz. Bár kétségtelen, hogy a
sérelmek és az etnikai különbözőségek szerepe Kenyában sem elhanyagolható, sokat
mondó az Afrobarométer 2003-as felmérése, mely szerint az ország lakosságának csupán 10 százaléka helyezi saját etnikumát kenyai identitása fölé.29
Blimes idézett kutatása megerősíti, hogy az etnikai töredezettség hozzájárulhat ugyan
a fegyveres konfliktusok kialakulásához, de csak különleges körülmények között, azaz
elsősorban akkor, ha az államon belüli közösségek egy kérdés körül polarizálódnak, s az
etnikum az érdekérvényesítés és a biztonság elérésének céljából alkalmazott eszközzé vá2009. tél
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lik. A társadalmi/közösségi biztonsági dilemmának is elkeresztelt jelenség leggyakrabban
a közösségeket közvetlen módon érintő konfliktusok vagy a társadalmat kettészakító kérdések esetén válik kiemelt tényezővé. Kenyában az etnikum politikai instrumentalizálása
jól megfigyelhető volt a kilencvenes évek folyamán, amikor arap Moi a demokratizálásra
és liberalizálásra vonatkozó belpolitikai és nemzetközi nyomással szemben az államot
alkotó népcsoportok közötti ellentétek élezését választotta fegyverül.30 Bár végül meg
kellett hódolnia a változások előtt, s 2002-ben ténylegesen szabad és tisztességes választásokat tarthattak az országban, arap Moi örökségétől azóta sem volt képes szabadulni az
ország. 2005-ben, a demokratikus változások felett érzett öröm és optimizmus ellenére,
a már említett Afrobarométer felmérésében a válaszolók 66 százaléka vélte úgy, hogy
a politikai pártok közötti versengés „gyakran” vagy „mindig” erőszakos konfliktushoz
vezet.31 Az etnikai különbségeket a politikai polarizáltság alakította a fegyveres konfliktusok dinamikáját, a kialakuló szövetségi rendszerek struktúráját és körét, valamint a
válságok során jellemző narratívákat alapvetően meghatározó tényezővé.
Szudánban az identitás mindig is központi szerepet játszott a politikai hatalom gyakorlása szempontjából. Az országban megfigyelhető „rasszizmus” azonban sajátos
természetű: nem annyira a bőrszínen, hanem inkább a történelmi és kulturális gyökereken alapul.32 Nem egyszerűen arról van szó, hogy a hatalmi viszonyok az etnikai viszonyokat képeznék le, hanem fordítva is jelentős hatás mutatható ki. Azok az
etnikai csoportok, melyek képesek voltak magasabb státust elérni, gyakran magasabb
etnikai kategóriába is kerültek, amelyhez utólag gyártottak megfelelő eredettörténetet.
A hagyományos értelemben vett arab rasszizmus és felsőbbrendűséghit – bár mára már
megfertőzte az elit egy részét –, valójában importált ideológia, eredetét tekintve Kadhafi elnök pánarab eszméihez és a líbiai rezsim által kiképzett számos szudáni arab
zsoldoshoz köthető.33 A kormányzás szempontjából viszont az etnikai/faji ellentétek
egyfajta tőkeként jelentkeznek, ami a periféria uralom alá vonása során kitűnően felhasználható. Ahogy Jok Madut Jok fogalmaz: „egymás ellen lehet uszítani őket, amikor
mindannyian a kormány ellen vannak, vagy fel lehet fegyverezni az egyiket a másik
ellen, ha valamelyik erőszakkal fordul a kormány ellen.”34
Az elit ismérve azonban Szudánban nem csupán az arab származás, hanem az iszlám
ortodox ágának követése is, amelyet a 19. század második felében még a török-egyiptomi hódítók vezettek be éppen abból a célból, hogy az önálló hatalmi központoknak tekintett helyi, a szúfizmushoz tartozó iszlám csoportokkal szemben a központi hatalom
számára jobban irányítható vallási intézményrendszert hozzanak létre.35 Az iszlám a
mai napig központi szerepet játszik a rezsim nemzetépítési és politikai stratégiájában.
A saría alkalmazásához való ragaszkodás, mivel kizárja, hogy hitetlenek vezessenek
muszlimokat, erősen korlátozza a déliek politikai pozícióba kerülését.36 Ugyanakkor
a vallás az északi, iszlám hitű területeken is kitűnő fegyvernek bizonyul az ellenzéki
hangokkal szemben. El-Besir elnök rezsimjét elég sok kritika éri amiatt, hogy a valóság46
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ban korántsem ragaszkodik annyira az iszlám hitelvekhez. A vallást csupán egyfajta
politikai tőkeként használja fel, amellyel egyrészt megszólítható az északi lakosság egy
jelentős része, másrészt könnyedén elhallgattatható bármilyen politikai ellenfél pusztán azáltal, hogy a hatalmon lévők eretneknek, rossz muszlimnak bélyegzik.37
Az identitás tehát mindkét vizsgált országban a politikai hatalmat birtokló elit stratégiájának eszközeként funkcionál. Lehetőséget nyújt arra, hogy szimbolikus erőforrásokat felhasználva, csekély erőforrás-ráfordítással legyenek képesek megosztani a
lakosságot, ezáltal hatékonyan megakadályozni, hogy az egyesült erővel ellenük forduljon. Hosszú távú hatásában azonban az identitással összefüggő feszültségek élezése
tartósan egymástól elkülönülő és egymással szemben bizalmatlan csoportokat hozhat
létre, akik szembenállásukat nem ritkán egy az „ellenséggel” szemben megfogalmazott
új identitás megalkotásával betonozzák be.
A másik leggyakrabban vizsgált strukturális tényező a gazdaság. Mind fejlettségi
szintje, mind növekedési üteme, mind pedig a nemzetgazdaság belső felépítése, megoszlása alapvető fontosságú a társadalmi konfliktusok kialakulása szempontjából.
A politikai elit Kenyában és Szudánban egyaránt jelentős átfedésben van a gazdaság
legfőbb szereplőivel, ami puszta mohóságként, vagyongyarapításként is értelmezhető
ugyan, egyúttal azonban a politikai hatalom megtartásának újabb pillérét is alkothatja.
A gazdasági fejlesztések, az erőforrás-elosztás csatornái és a jövedelemegyenlőtlenség
mértéke és természete kiemelten fontos változók a gazdasággal kapcsolatos politikai
manipulációk és a konfliktusok kapcsolatának vizsgálata tekintetében.
Mindkét államban megfigyelhető a szelektív fejlesztés jelensége, vagyis hogy azok
az – akár földrajzi, akár gazdasági – területek állnak az állami gazdaságfejlesztési politika prioritásainak élén, amelyek a politikai elit etnikumának vagy más tekintetben
bázisának számító csoport érdekeit szolgálják.38 A nemzetgazdaságot egységként kezelő fejlesztéspolitikai elképzelések hiányában nem csupán az egyes területek, s így
az egyes társadalmi csoportok közötti vagyoni, jövedelmi és életszínvonalbeli különbségek növekednek, hanem egyúttal az ország gazdasági fejlődésének lehetőségeit is
beszűkíti a kialakuló torz gazdasági struktúra. Szudánban mind a déli területek, mind
pedig Darfúr hagyományosan elhanyagolt és elmaradott térségnek számítanak, ahova a gyakori ígéretek ellenére sem értek el a fejlesztések. A Dzsonglei-csatorna vagy a
Hamadabnál felépítendő Merovi-gát óriásprojektjei arra is például szolgálnak, hogy
időnként az elit által felügyelt centrális területek fejlesztése érdekében a periféria gazdasági viszonyait és életkörülményeit leromboló gazdasági lépésekre is sor került.39
A jövedelemelosztás hasonlóképp központosított, hiszen, ahogy David Anderson
fogalmaz, „az alulfejlettség kontextusában a helyi tőkeakkumuláció erősen a politikai
hatalmon és annak a közösségi erőforrások kisajátítására, elosztására való képességén
alapul”.40 A korrupció az egész társadalmat áthatja, amit jól jelez, hogy a Transparency
International vonatkozó indexe alapján Kenya a 150., Szudán pedig a 172. helyet fog2009. tél
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lalta el a vizsgált 179 ország között.41 A jövedelemelosztás politikai csatornáinak jelentősége, a politikai vezetők számottevő gazdasági szerepe Kenyában is megfigyelhető
ugyan, ám Szudánban a jelenséget súlyosbítja az olajjövedelmeknek a kartúmi kormányhoz történő áramlása. Az olajipar felfutása lehetővé tette, hogy a szudáni kormány pusztán a fővárost hatalma alatt tartva, az ottani lakosság hűségét megvásárolva
hatalmon maradhasson, ugyanakkor levette azt a terhet a válláról, hogy legitimitása
érdekében a periférián élők igényeire is tekintettel legyen.42
A szudáni főváros látványos fejlődése éles kontrasztban áll a marginalizált területeken tapasztalható képpel. A Human Development Report adatai szerint a Kenya jövedelmi
egyenlőtlenségeit jellemző Gini-koefficiens a relatíve szélsőséges eloszlást jelző 42,5. 43
Mindkét országban látványos a középosztály hiánya, Kenyában azonban az egyes etnikai csoportok között nem figyelhető meg általánosságban jelentős különbség a gazdasági helyzet tekintetében.44 Ez azt támasztja alá, hogy az igazi szakadék az elit és a
lakosság nagy része között húzódik, s amennyiben az egyes csoportok mégis hátrányban érzik magukat, az elsősorban az elit körében tapasztalható alacsony reprezentációjuknak köszönhető. Az elit zártsága és a mindent átszövő korrupció jelentős mértékben
akadályozza a mobilitást, azaz nem csupán a jövedelmi különbségek nagysága problémás, hanem az egyén jövedelmi helyzetén való változtatás lehetőségének hiánya is.
A nemzetgazdaság fejlődésében, elosztórendszerében és struktúrájában megmutatkozó szelektivitás és egyenlőtlenség az erőforrások központosítása, a lojális csoportok
erősítése, valamint az ellenzéki erőközpontok megjelenésének aláásása révén erősíti az
elit pozícióit. Ugyanakkor az egyén, illetve a csoport gazdasági helyzete javításának
kilátástalansága és a gazdasági és etnikai törésvonalak egybeesése jelentős mértékben
növeli az erőszakos konfliktusok kialakulásának veszélyét.
Az erőszak számos esetben önmagában is az elitcsoportok eszközévé válik. Akár demokráciáról, akár valamiféle autoriter rezsimről legyen szó, a politikai demográfia jelentősége nehezen alábecsülhető. Kenyában a demokratikus intézményrendszer jelenléte
miatt elsősorban választási demográfiáról beszélhetünk, aminek befolyásolása arap Moi
ideje óta a hatalmon lévők céljává vált.45 A központi hatalom támogatta az állam erőszak-monopóliumának gyengülését, ha éppen ebben látta túlélésének esélyét. A választásokat megelőző, illetve az azok során megvalósuló erőszakos cselekmények következtében életüket vagy otthonukat elvesztő emberek és csoportok a szavazás folyamatából
kimaradnak, ezáltal a támogatásukat élvező ellenzéki mozgalmak gyengíthetők.46
Szudánban hasonlóképp számos esetben alkalmazták a biztonsági helyzet szándékos aláásását azokban a térségekben, amelyek országos súlyát csökkenteni akarták.
A darfúri területek lakosságával való folyamatos manipuláció, otthonukból való elűzésük, menekülttáborokba koncentrálásuk, az adminisztratív határok átalakítása és
a népszámlálási törekvések ellehetetlenítése mind-mind a politikai elit által alkalmazott stratégiába illeszkednek bele, amelynek célja autoriter rendszer esetén az ellenzéki
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csoportok semlegesítése, a demokratikus átmenet idején pedig a választási rendszer
társadalmi kontextusának közvetlen és erőszakos manipulálása.47
A két állam vizsgálata során bemutattam néhányat azon módszerek közül, amelyekkel az államhatalmat domináló elit megfelelő kapacitás és legitimitás hiányában is
képes a lakosság feletti ellenőrzést biztosítani, s ezáltal garantálni pozíciójának megőrzését. Az alulról induló, változást sürgető hangok megoszthatók és elnémíthatók az etnikai vagy gazdasági ellentétek manipulálásán, a megfelelő kliensrendszer kiépítésén,
az állami, illetve a privatizált erőszak alkalmazásának különböző formáin keresztül.
Ezen elitstratégiák azonban szükségképpen a belső strukturális feszültségek növekedéséhez, az állami kapacitás és legitimitás csökkenéséhez vezetnek.
A kenyai választások kapcsán elég gyakran felvetődött, hogy a gazdasági, jövedelembeli különbségek orvoslásával lehetne megoldani a kialakult válságot. A konfliktuskezelés feladata azonban nem lehet ilyen mértékű társadalmi változások kivitelezése.
Legfeljebb demokratikusabb, inkluzívabb irányba mozdíthatja el a rendszert annak
érdekében, hogy az jobban reagáljon az alulról érkező igényekre, s biztosítsa az érdekeiket hangoztatók biztonságát. Egy állam hosszú távon csak akkor lehet erős és
fenntartható, akkor láthatja el társadalmi és politikai szerepét megfelelően, ha képes a
folyamatos változásra, megújulásra, ha képes válaszolni a társadalom különböző csoportjai felől érkező ingerekre. Az erre való képességet semmiféle felülről vagy kívülről
irányított államépítési projekt nem helyettesítheti.
El kell ugyanakkor fogadnunk, hogy a világ számos „gyenge” államában esély sincs
arra, hogy természetes, evolutív módon, a nyugati államokéhoz hasonló hosszas belső küzdelmek árán alakuljanak ki jól funkcionáló politikai rendszerek. A globalizáció
folyamata gyorsabb, hatékonyabb megoldásokat követel. A helyi elitek stratégiájának
ismeretében azonban megállapítható, hogy hibát követ el az „államépítő”, ha túlságos bizodalmat helyez az intézményekbe, a társadalommérnökséget magában foglaló
nagy projektekbe. Az is súlyos hibákhoz vezet, ha a nemzetközi közösség domináns
hatalmai saját érdekeiket biztosítandó egy adott elit mellett köteleződnek el. Így volt
ez a hidegháború alatt, amikor Moi elnök a nyugati szövetségrendszerbe tagozódva
szinte sérthetetlennek számított. A kétpólusú szembenállás végével növekedett a demokratizálás, az elitcsere érdekében kifejtett külső nyomás, s ez el is vezetett a 2002es választások tiszta lebonyolításáig. Ekkorra azonban már gyökeresen megváltozott a
nemzetközi környezet. 2001. szeptember 11. után Kenya a terror elleni küzdelem egyik
bástyájává vált, s Kibaki mozgástere lényegesen megnőtt, olyannyira, hogy ha Odinga
nem folyamodik erőszakhoz, talán még a választási csalást is elnézték volna neki.48
Szudánban az NCP és az SPLM elitje került hasonló privilegizált helyzetbe a békeszerződés 2005-ös aláírása után.
Felvetődik a kérdés tehát, hogy a nagyhatalmi érdekek és a helyi elitek hatalmi játékainak hálójában mégis miben állhat az államépítés szerepe. Csökkentett elvárások mellett
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úgy vélem, továbbra is lényeges szerepe lesz az intézményépítésnek, a grandiózus projekteket azonban apróbb, ám garantálhatóbb hatású lépésekkel kell felváltani. A decentralizáció bármennyire is kívánatos, nehezen valósítható meg külső nyomásra, ám elősegíthető, ha a helyi kapacitások kiépítése terén valósul meg valamiféle segítségnyújtás.
Ugyancsak fontos lehet az aktuális elit alternatívái számára nyitva tartani a kapukat.
A korlátok figyelembevételével is van tehát valós tere az államépítésnek mint értékés érdekalapú vállalkozásnak, hiszen jelentős kapacitással és legitimitással rendelkező
rendszerekben élünk, amelyek ugyanakkor korlátozni képesek az elitcsoportjaink saját
logikáját. Ha felismerjük, hogy e problematikában nem léteznek „mérnöki” megoldások, s belátjuk, hogy saját politikai filozófiai problémáinkat sem voltunk még képesek
megoldani, akkor talán lesz honnan annyi alázatot és szerénységet merítenünk, amel�lyel az államépítés rendkívül komplex és kényes feladatához nyúlhatunk.49
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Résumé
Democracy, Inclusivity, Security. A Study of the Elections in Kenya and
Sudan in the Mirror of the Strategies of the Political Elites
This comparative study of the pre-election situations in Kenya (2007) and Sudan (2009
– postponed to 2010) analyses the structural and institutional context of the formation
of violent conflicts. Applying a framework that is generally neglected in contemporary
studies of state failure, weak states and state building, the study concentrates on the
different strategies to which political elites resort in their pursuit of control over the
citizens of the country and thereby in order to secure their grasp on power. By demonstrating the ways these social groups manipulate the economy, the identity relations
and the political demography, it highlights some of the obstacles in the way of grandiose state building projects. The recognition of the extent of complexity should lead
to the design of a more humble approach to dealing with conflict-ridden areas, taking
also into account also the open-endedness of many of the main problems encountered
by our political communities.
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