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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Αφρική είναι η νέα ανερχόμενη δύναμη παγκόσμιας κλίμακας, η οποία 
εμφανίζεται γεμάτη ευκαιρίες και απειλές. Αναδυόμενες αγορές, πλουτοπαραγωγικές 
πηγές, πρόσφορο έδαφος για επενδύσεις και παραγωγή αλλά και πληθυσμιακή έκρηξη, 
χαμηλό βιοτικό επίπεδο, ασταθή και υπανάπτυκτα πολιτικά και κοινωνικά συστήματα 
και μείζονα περιβαλλοντικά προβλήματα.

Η Ευρώπη έχει στρέψει ήδη το βλέμμα της στην Αφρική, περισσότερο από κάθε άλλη 
φορά στο παρελθόν, με θεσμική συνεργασία, αναπτυξιακά προγράμματα και σημαντικές 
χρηματοδοτήσεις. Αποτελεί όμως απόλυτη αναγκαιότητα η συνέχεια και η ένταση του 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ώστε να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες και να αντιμετωπιστούν 
απειλές όπως, ανθρωπιστικές κρίσεις, επιδημίες αλλά και η δημογραφική έκρηξη. 

Η Ελλάδα που διαθέτει ισχυρούς γεωγραφικούς, ιστορικούς και πολιτισμικούς δεσμούς 
με την Αφρική οφείλει να μελετήσει σε βάθος τις εξελίξεις και να προετοιμάσει το έδαφος 
συνεργασίας και διασύνδεσης εκτιμώντας τα κέρδη και τις επιπτώσεις της συνύπαρξης 
με τα νέα δεδομένα.

Το ΔΙΚΤΥΟ προσεγγίζοντας το ζήτημα της συνεργασίας Ευρώπης - Αφρικής ως θέμα 
μείζονος σημασίας κι επιρροής για το παρόν και το μέλλον της οικονομίας αλλά και των 
κοινωνιών και πολιτισμών της Ευρώπης και της Αφρικής θέτει στην ατζέντα του την 
μελέτη και ανάλυση της νέας αυτής σχέσης.  

Τα κείμενα που ακολουθούν αποτελούν απόψεις ειδικών, προσωπικοτήτων κι 
επιστημόνων αλλά και διαμοιρασμό γνώσεων και εμπειριών, ως μια εισαγωγή στον 
πυκνό και μακρύ διάλογο που ξεκινά και θα συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη ένταση 
στο βάθος του χρόνου.  

Γιώργος ΠΑΠΟΎΛΙΑΣ  
Πολιτικός Επιστήμονας 

Συνεργάτης του ΔΙΚΤΥΟΥ
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Χρήστος 
ΣΤΎΛΙΑΝΙΔΗΣΗ Αφρική αποτελεί μια από τις 

κυριότερες προκλήσεις όχι μόνο 
για την Ευρώπη αλλά και για 
όλη τη διεθνή κοινότητα.

Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ
Είναι γεγονός ότι στις τελευταίες δεκαετίες έγιναν 
σημαντικά βήματα προς τα εμπρός. Πάνω από ένα 
δισεκατομμύριο άνθρωποι ξέφυγαν από τα όρια 
της φτώχειας μεταξύ 1990 και 2015. Πολλοί εξ αυ-
τών στην Αφρική.

Όμως η Αφρική εξακολουθεί να αντιμετωπίζει 
εξαιρετικά σημαντικά προβλήματα. 

n	 φτώχεια 
n	 έλλειψη περίθαλψης, παιδείας και 

υποδομών
n	 κακής διακυβέρνησης
n	 πολιτικής αστάθειας
n	 βίας και πολέμου
n	 διαφθοράς και αδύναμου Κράτους 

Δικαίου
n	 φυσικές καταστροφές και τις συνέπειες 

της κλιματικής αλλαγής. 
n	 μεταναστευτικά ρεύματα

Την ίδια ακριβώς στιγμή, η Αφρική βιώνει μια 
δημογραφική έκρηξη. Το 1980, ο πληθυσμός της 
Αφρικανικής ηπείρου ήταν 500 εκατομμύρια άν-
θρωποι. Σήμερα ανέρχεται σε ένα δισεκατομμύριο 
διακόσια είκοσι (1,220) εκατομμύρια ανθρώπους. 

Το 2050, ο αριθμός αυτός αναμένεται να φτάσει τα 
δυόμισι (2,5) δισεκατομμύρια. 

Πριν το 2050, 450 εκατομμύρια νέοι εργάτες θα εί-
ναι στην Αφρική, τη στιγμή που οι νέες δουλειές θα 
είναι 200 εκατομμύρια. Που νομίζουμε ότι θα κα-
τευθυνθούν τα υπόλοιπα 250 εκατομμύρια;

Είναι για αυτό που η βιώσιμη ανάπτυξη της Αφρικής 
συνιστά τον ορισμό της «στρατηγικής πρόκλησης». 
Για την ίδια την Αφρική, την Ευρώπη και τον πλανή-
τη ολόκληρο. Η Αφρική λοιπόν, οφείλει να εξασφα-
λίσει ένα καλύτερο μέλλον για τους ανθρώπους της. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και θα είναι στο πλευρό 
της. Χωρίς να βλέπει την Αφρική ως Ήπειρο προ-
βλημάτων. Αλλά ως Ήπειρο ευκαιριών. 

Οι δυνατότητες είναι τεράστιες. Απαραίτητη προϋ-
πόθεση αποτελεί η εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα, 
είτε μιλούμε για ευρωπαϊκές επενδύσεις είτε για 
τόνωση αφρικάνικών επιχειρήσεων, ώστε να δη-
μιουργηθούν θέσεις εργασίας, να υποστηριχθούν 
τα εκπαιδευτικά συστήματα – κοντολογίς να δημι-
ουργηθούν προοπτικές για το μέλλον. 

ΟΙ ΕΎΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ
ΤΩΝ ΤΕΛΕΎΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ
Τα τελευταία πέντε χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
χρησιμοποίησε σειρά εργαλείων προκειμένου να 
βοηθήσει την Αφρική. 

Με 700 εκατομμύρια ευρώ ανθρωπιστική βοήθεια 
Επιτροπής και 24 δις ευρώ από κοινοτικό και εθνι-
κούς προϋπολογισμούς για αναπτυξιακή βοήθεια 
το 2018. 

H ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΠΡΌΚΛΗΣΗ
της Αφρικής
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Με σημαντικές εμπορικές διευκολύνσεις στις λιγό-
τερο αναπτυγμένες χώρες. 

Με σύναψη συμφωνιών για μεταναστευτικό, που 
εμπεριέχουν ρυθμίσεις επιστροφής και επανεισ-
δοχής αλλά και χρηματοδότηση για καταπολέμηση 
αιτιών μετανάστευσης μέσω του Africa Trust Fund 
με προϋπολογισμό 4,5 δις ευρώ. 

Με τη δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων εργα-
σίας μέσω του εξωτερικού επενδυτικού ταμείου, 
με προϋπολογισμό 4,1 δις ευρώ, το οποίο παρέχει 
ευρωπαϊκές εγγυήσεις σε τοπικές ή ευρωπαϊκές 
επενδύσεις στην Αφρική.

Με τη νέα «Συμμαχία Αφρικής-Ευρώπης  για 
βιώσιμες επενδύσεις και θέσεις εργασίας» 
που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Juncker το 2018. 

Η οποία ακολουθεί τη λογική του Εξωτερικού 
Επενδυτικού Σχεδίου με έμφαση στις στρατηγικές 
επενδύσεις και προώθηση της παιδείας, έρευνας 
και καινοτομίας “Made in Africa”. Με πρώτο στόχο 
τη δημιουργία 10 εκατομμυρίων νέων θέσεων ερ-
γασίας μέσα στα επόμενα 5 χρόνια.

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΑ 
ΕΠΟΜΕΝΑ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ
Ας είμαστε ειλικρινείς. Το «μείγμα» φιλανθρωπίας 
και μεταποικιακής ενοχής δεν έφερε τα αναμενό-
μενα αποτελέσματα για την πολιτική της Ευρώπης 
στην Αφρική. 

Χρειάζεται, πρώτον, σταθερή και συνεχής συνεργα-
σία μεταξύ του αναπτυξιακού τομέα, των πολιτικών 
δυνάμεων και του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα. 

Είναι ανάγκη να στηριχθούν καινοτόμες επιχειρή-

σεις. Τη στιγμή που μόλις το 13% των start-ups 
βρίσκει χρηματοδότηση. 

Δεύτερον, η αναπαραγωγική υγεία και ο οικο-
γενειακός προγραμματισμός θα πρέπει να απο-
τελέσουν έναν από τους βασικούς μοχλούς της 
αναπτυξιακής βοήθειας προς την Αφρική. 

Είναι πράγματι ευαίσθητα θέματα. Για τα οποία 
όμως - αποκλείοντας βέβαια εξαρχής οποιαδήποτε 
λογική παλαιότερου κινεζικού μοντέλου - πρέπει 
να μιλάμε ανοιχτά. Και τα οποία πρέπει να ενσωμα-
τωθούν άμεσα στις κοινωνικές πολιτικές και πολι-
τικές υγείας σε εθνικό επίπεδο. 

Tρίτον, παιδεία. Η οποία δεν αποτελεί απλά ένα 
θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Είναι ο ακρο-
γωνιαίος λίθος της κάθε ελεύθερης, υγιούς και βι-
ώσιμης κοινωνίας. Ειδικότερα σε πεδία κρίσεων. 
Εκεί η  εκπαίδευση δεν επιτελεί μόνο τον καθαρά 
εκπαιδευτικό της ρόλο. Συνιστά ασπίδα κατά του 
εξτρεμισμού, της σεξουαλικής βίας, των αναγκα-
στικών γάμων, της καταναγκαστικής και παιδικής 
εργασίας. 

Γι’ αυτό και ανέδειξα την εκπαίδευση σε καταστά-
σεις έκτακτης ανάγκης ως βασική προτεραιότητα 
της θητείας μου. 

Από 1% του κοινοτικού ανθρωπιστικού προϋπολο-
γισμού το 2015 αύξησα σε 10% τη στήριξή μας στην 
παιδεία το 2019. Αυτό σημαίνει εκατό εξήντα τέσ-
σερα (164) εκατομμύρια ευρώ μόνο για το 2019. 

Είναι σε αυτό το πλαίσιο που πρέπει να κινηθεί στο 
αμέσως προσεχές μέλλον η Ευρώπη, προκειμένου 
να σφυρηλατήσει μία σχέση μεταξύ ίσων, η οποία 
θα καλλιεργήσει την τεράστια δυναμική της Αφρι-
κής αφενός, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα στην 
Ευρώπη αφετέρου.

H ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΠΡΌΚΛΗΣΗ
της Αφρικής

Χρήστος ΣΤΎΛΙΑΝΙΔΗΣ



Η Αφρική βρίσκεται στο χείλος μιας τεράστιας πληθυσμιακής έκρηξης

Η ήπειρος θα διπλασιάσει τον πληθυσμό της μέχρι 
το 2050, φτάνοντας τα 2,6 δισεκατομμύρια, νούμε-
ρο που αναμένεται να αντιπροσωπεύει το 57% της 
παγκόσμιας πληθυσμιακής ανάπτυξης.

Με βάση αυτή την εκτίμηση, οι δέκα χώρες του 
κόσμου με το μικρότερο ηλικιακά πληθυσμό θα 
βρίσκονται στην Αφρική. Εάν σχεδιαστεί σωστά, η 
αύξηση του πληθυσμού της Αφρικής και ο μεγάλος 
αριθμός ανθρώπων νέων ηλικιών, θα αποτελέσει 
μια τεράστια ευκαιρία, ένα σημαντικό πλεονέκτη-
μα. Εάν οι νέες γενιές καταφέρουν να συνεισφέ-
ρουν αποτελεσματικά στις οικονομίες τους, το γε-
γονός ότι η Αφρική θα αποτελέσει τη «νεαρότερη» 
ήπειρο στον κόσμο, μπορεί να καταστεί μεγάλη κι-
νητήριος δύναμη.

Εάν, όμως, οι πολιτικές ηγεσίες δεν καταφέρουν να 
μεταρρυθμίσουν με βιώσιμο τρόπο τις οικονομίες 
τους, οι χώρες τους θα αντιμετωπίσουν μεγάλο κίν-
δυνο. Τα ρίσκα που προέρχονται από το μεγάλο αριθ-
μό ψηφιακά συνδεδεμένων και άνεργων νέων, που 
συγκεντρώνονται στις αστικές περιοχές, είναι, όπως 
έδειξε η εμπειρία της Αραβικής Άνοιξής, σημαντικά. 

Είμαστε αισιόδοξοι για τις προοπτικές των αφρι-
κανικών χωρών, αλλά μόνο αν οι δύσκολες απο-
φάσεις παρθούν τώρα. Η παλιά προσέγγιση πολιτι-
κών ηγεσιών και κυβερνήσεων πρέπει να αλλάξει, 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί η εκρηκτική αύξη-
ση του αφρικανικού πληθυσμού. 

Η μεταρρύθμιση απαιτεί ουσιαστική αλλαγή του 
τρόπου με τον οποίο λειτουργούν οι αφρικανικές 
οικονομίες. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν 
δεκτικές στο διεθνές εμπόριο και την εισροή κε-
φάλαιού αντί προγραμμάτων ανθρωπιστικής βο-
ήθειας και ενισχύσεων,  ότι πρέπει να βασίζονται 
στην επιχειρηματικότητα  και όχι σε προσωπικά και 
πατερναλιστικά συστήματα ενώ παράλληλα ο στό-

χος των κυβερνήσεων πρέπει να είναι η ανάπτυξη 
του ιδιωτικού τομέα και όχι η αναδιανομή δημοσί-
ων πόρων. Κομβικό στοιχείο όλων των παραπάνω 
πρωτοβουλιών είναι η ανάγκη μιας «αίσθησης του 
επείγοντος», προκειμένου να δημιουργηθούν θέ-
σεις εργασίας πριν τα πληθυσμιακά κύματα εξου-
θενώσουν τις αφρικανικές κοινωνίες.

Δεν πρόκειται, όμως, μόνο για την οικονομική ανά-
πτυξη. Άλλο ένα μέτρο της επιτυχίας της Αφρικανι-
κής Μεταρρύθμισης είναι ο βαθμός σταθερότητας 
των κοινωνιών της. Η ήπειρος αποτελεί γεωγρα-
φικό σημείο των δύο τρίτων των θανάτων που 
συνδέονται με συγκρούσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, 
από το 1990 και μετά.

Αν και τα πραγματικά εισοδήματα έχουν αναβαθ-
μιστεί ουσιαστικά, από μόλις 726 δολάρια κατά κε-
φαλήν το 1994, στο διπλάσιο σήμερα, η ήπειρος αφ’ 
ενός παραμένει φτωχή και αφ’ ετέρου δεν παρου-
σιάζει ομοιόμορφους ρυθμούς ανάπτυξης σε όλη 
της την έκταση.

Περίπου το ήμισυ των ακραία φτωχών κρατών στον 
κόσμο, αλλά και το μεγαλύτερο μέρος των εύθραυ-
στων κρατών (fragile states), με αδύναμη ανάκαμ-
ψη και μεταρρυθμίσεις, ανήκουν στην Αφρική. Η 
αποκατάσταση του χαμένου χρόνου των δεκαετιών 
του 1960, 1970 και 1980, έχει, ακόμη, μακρύ δρόμο 
μπροστά της.

Υπάρχουν μεγάλες ανισότητες στην ήπειρο όσον 
αφορά την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, την εκ-
παίδευση, την υγειονομική περίθαλψη και άλλες 
βασικές υπηρεσίες ενώ οι προοπτικές απασχό-
λησης διαφέρουν σημαντικά, ιδίως μεταξύ αγρο-
τικών και αστικών περιοχών. Η βραδεία μείωση 
των επιπέδων φτώχειας σχετίζεται με την έλλειψη 
κατάλληλων δεξιοτήτων και την ύπαρξη του συ-
στήματος που είναι απαραίτητο για την καλλιέργειά 

ΔΗΜΌΚΡΑΤΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
και το ΜΈΛΛΌΝ της Αφρικής
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τους. Ενώ τα ποσοστά εγγραφής στην πρωτοβάθ-
μια εκπαίδευση στην υποσαχάρια Αφρική έχουν 
βελτιωθεί από 60% το 1970 στο 100%, σήμερα, τα 
ποσοστά ολοκλήρωσης του εγκύκλιου συστήματος 
παραμένουν προβληματικά, λίγο πάνω από το 60%, 
την ίδια στιγμή που ο παγκόσμιος μέσος όρος αγγί-
ζει το 60%.

Κεντρικό μέλημα των σημερινών πολιτικών 
ηγεσιών πρέπει να είναι η τοποθέτηση της 
Αφρικής σε μια νέα πορεία, με δημιουργία 
άφθονων νέων θέσεων εργασίας, όπως 
επίσης και οι τρόποι εξασφάλισης ότι αυτή 
η νέα πορεία θα είναι διαρκής. Στον πυρήνα 
αυτής της πορείας έγκεινται οι πολιτικές 
μεταρρυθμίσεις.

Οι νέοι που παραμένουν απαισιόδοξοι για το οι-
κονομικό μέλλον τους, είναι απίθανο να παραμεί-
νουν αδρανείς, απλά περιμένοντας την αλλαγή. Θα 
την απαιτήσουν. Τα δύο τρίτα των Αφρικανών που 
ερωτήθηκαν, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, από 
τη (σς δημοσκοπική εταιρία) Afrobarometer, απά-
ντησαν ότι η δημοκρατία, ανεξάρτητα από τις ατέ-
λειες και ανεπάρκειές της, είναι πάντα προτιμότερη 
από οποιοδήποτε άλλο είδος πολιτικής οργάνωσης.

Σε γενικές γραμμές, όσο πιο δημοκρατικό είναι το 
σύστημα διακυβέρνησης στην Αφρική, τόσο καλύ-
τερα τα αναπτυξιακά αποτελέσματα. Αυτό δεν προ-
καλεί έκπληξη, αφού τα ανταγωνιστικά πολιτικά 
συστήματα συνήθως συνεπάγονται έναν ανταγωνι-
σμό ιδεών στην πολιτική αγορά.

Η πορεία προς την ανάπτυξη ενός κοινού πολιτι-
κού σκοπού δεν είναι θεμελιωδώς τεχνοκρατική. 
Η κυβέρνηση δεν υπάρχει μόνο για την παροχή 
κοινών αγαθών εκπαίδευσης, υποδομών, υγείας 
και οικονομικών ευκαιριών, ακριβώς όπως και η 

ανάπτυξη, σε τελική ανάλυση,  δεν μπορεί να με-
τρηθεί μόνο με βάση τα στοιχεία του ΑΕΠ, αλλά και 
ως προς τον βαθμό των θεμελιωδών ελευθεριών.

Για παράδειγμα, ένα βασικό μάθημα από τις πρό-
σφατες μεταρρυθμίσεις του πρωθυπουργού 
Ahmed Abiy στην Αιθιοπία είναι, πράγματι, ότι δεν 
μπορεί να δημιουργηθεί ανάπτυξη χωρίς συμμα-
χίες. Αντιθέτως, προϋπόθεση της ανάπτυξης είναι 
η αντιμετώπιση του δημοκρατικού ελλείματος ενώ 
είναι επίσης απαραίτητη η ένταξη και η συμμετοχή 
όλων των εθνοτικών κομμάτων. 

Οι συνασπισμοί των ηττημένων, που μπορούν να 
αποσταθεροποιήσουν τις εσωτερικές κοινωνίες 
της Αφρικής, μπορεί να είναι προϊόντα ενός πλει-
οψηφικού (majoritarian) συστήματος όπου η πο-
λιτική των ταυτοτήτων (identity politics) κυριαρ-
χεί. Μπορεί, όμως, να είναι και το αποτέλεσμα της 
έλλειψης ισότητας πρόσβασης και ευκαιριών που 
αντιμετωπίζουν οι πλειοψηφίες. Όπως το θέτει ο 
συνάδελφός μας, ο πρώην πρωθυπουργός της Αι-
θιοπίας, Hailemariam Desalegn, η δημοκρατία και 
η ανάπτυξη είναι αλληλένδετες.

Η μακροπρόθεσμη οικονομική επιτυχία της Αφρι-
κής εξαρτάται από την ενίσχυση της δημοκρατι-
κότητάς της. Μόνο σε αυτή τη βάση, οι κυβερνή-
σεις θα αναγκαστούν να δημιουργήσουν θεσμούς 
που θα ωφελήσουν την πλειοψηφία. Η εξάρτηση 
από την καλή θέληση και τη σοφία μιας μικρής, 
εδραιωμένης ελίτ, είναι επιλογή που αποτυγχάνει 
σε δεκάδες χώρες, εδώ και δεκαετίες. Χωρίς την 
ανταγωνιστική επιταγή της επανεκλογής, καμία 
αφρικανική πολιτική ηγεσία δεν θα ενισχύσει τον 
ιδιωτικό τομέα προκειμένου να δημιουργηθούν 
βιώσιμες θέσεις εργασίας προς αντιμετώπιση της 
συνεχούς πληθυσμιακής ανάπτυξης.

ΔΗΜΌΚΡΑΤΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
και το ΜΈΛΛΌΝ της Αφρικής

των: Προέδρου Olusegun OBASANJO 
& Δρ. Greg MILLS



Κατά την τελευταία διάσκεψη κορυφής Αφρικής-Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγ-
ματοποιήθηκε στις 29-30 Νοεμβρίου 2017 στο Αμπιτζάν, οι Ευρωπαίοι και Αφρικα-
νοί αρχηγοί κρατών συναντήθηκαν για να συζητήσουν ένα ευρύ φάσμα παγκόσμι-
ων και περιφερειακών προκλήσεων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αφρικανικής 
νεολαίας. Πράγματι, στην καταληκτική δήλωση που δημοσιεύθηκε στις 7 Δεκεμ-
βρίου, δόθηκε έμφαση στην επένδυση στη νεολαία ως προϋπόθεση για την οικοδό-
μηση ενός βιώσιμου μέλλοντος. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ 
Μακρόν, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο πανεπιστήμιο Ουαγκαντούγκου δύο 
ημέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής, η επιρροή αυτής της γενιάς στην αφρικανική 
ήπειρο θα είναι καθοριστική για το μέλλον του κόσμου, δεδομένου ότι μέχρι το 2050 
θα υπάρχουν 450 εκατομμύρια νέοι σε αναζήτηση ευκαιριών απασχόλησης στην 
αγορά εργασίας, ενώ 1 στους 4 εργαζόμενους θα είναι Αφρικανός.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΚΎΡΙΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Προκειμένου η Αφρική να έχει βιώσιμο μέλλον, θα πρέπει να αντιμετωπίσει τα 
σοβαρά οικονομικά και πολιτικά προβλήματα της ηπείρου: κακή διακυβέρνηση, 
πολιτικές συγκρούσεις, δυσαρεστημένο πληθυσμό, επισιτιστική ανασφάλεια, μα-
ζική εκτόπιση πληθυσμών και μεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη.

Ωστόσο, όταν πρόκειται να γίνει η συζήτηση για την Αφρική, υπάρχει τόσο έντο-
νη αίσθηση «déjà vu» με πολλές επαναλήψεις των συχνά αναφερόμενων όρων, 
όπως η αειφόρος και αμοιβαία ανάπτυξη, η εταιρική σχέση μεταξύ των δύο ηπεί-
ρων, τα στρατηγικά συμφέροντα.

Το πιο επείγον ζήτημα είναι αναμφισβήτητα το ζήτημα της μετανάστευσης και 
η συνεχιζόμενη τραγωδία των ανθρώπινων απωλειών στη Σαχάρα και στη 
Μεσόγειο Θάλασσα. Πρέπει να ειπωθεί σαφώς ότι δεν υπάρχει βραχυπρόθεσμη 
στρατηγική ούτε για την Ευρώπη ούτε για την Αφρική ως προς την επίλυση των 
βασικών αιτιών της μετανάστευσης και ιδιαίτερα της παράτυπης μετανάστευ-
σης. Οι βραχυπρόθεσμες αυξήσεις των επενδύσεων στην Αφρική προς δημιουρ-
γία θέσεων εργασίας για τους νέους και η εστίαση της Ευρώπης στην ασφάλεια, 
δεν θα περιορίσουν άμεσα τις μεταναστευτικές ροές.

Με την Κοινή Στρατηγική Αφρικής-ΕΕ (2007-2017) και με τη λήξη της Συμφωνίας 
του Κοτονού, αντιστοίχως το 2017 και το 2020, η ανανέωση αυτής της συνεται-
ρικής σχέσης μεταξύ των δύο Ενώσεων είναι ουσιώδης και πρέπει να είναι ένα 
πραγματικό στρατηγικό σύμπλεγμα που μπορεί να διαρκέσει για τουλάχιστον άλ-
λες δύο δεκαετίες. Το μελλοντικό πλαίσιο αυτού του συμπαγούς πρέπει να ενσω-
ματώνει κοινωνικοοικονομικά και πολιτικά χαρακτηριστικά.  Πρέπει επίσης να 
ξεπεράσει τις κούφιος διατυπώσεις και να αντιμετωπίσει τα βαθιά ριζωμένα 
αίτια για την αυξανόμενη δυσπιστία μεταξύ Αφρικής και Ευρώπης, καθώς και 
την αναποτελεσματικότητα της συνεργασίας ΕΕ-Αφρικής. Τελικά ο στόχος μιας 
τέτοιας συμφωνίας συνεργασίας θα ήταν μια αμοιβαία συναίνεση και μια βαθύτε-
ρη κατανόηση της συνεταιρικής σχέσης. Και οι δύο εταίροι πρέπει να παράσχουν 
ισχυρά και επιτακτικά επιχειρήματα για να “σαγηνεύσουν” τη διεθνή κοινότητα 
και να δώσουν κίνητρα στην επιχειρηματική κοινότητα.

Γιατί έχει ΣΗΜΑΣΙΑ 
η ΑΦΡΙΚΗ, για την ΈΥΡΏΠΗ;

Σ Ύ Ν Ε Χ Ε Ι Α
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Το κρίσιμο 
ζήτημα είναι 
η εκπαίδευση 
και η κατάρτιση 
σε συνδυασμό 
με την πρόσβαση 
στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση και, 
ειδικότερα, την 
επαγγελματική 
κατάρτιση στο 
χώρο εργασίας.

Οικονομολόγος και
Πολιτικός Επιστήμονας,
πρ. Γενικός Διευθυντής
του FEPS, πρ. επικεφαλής 
του τμήματος Αφρικής
FEPS και κάτοχος 
διδακτορικής διατριβής
με θέμα την Αφρική.



Σ Ύ Ν Ε Χ Ε Ι Α

ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ
Αναμφίβολα η Αφρική έχει σημασία: Η αφρικανική ήπειρος είναι η δεύτερη με-
γαλύτερη και η δεύτερη πιο πυκνοκατοικημένη ήπειρος με περισσότερους από 
1,3 δισεκατομμύρια κατοίκους.  Καθώς ο πληθυσμός αυξάνεται με ταχείς ρυθ-
μούς, εκτιμάται ότι το 2050 περίπου 2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι θα ζουν στην 
Αφρική.  Το 2015 σηματοδοτεί το 20ό έτος από την εισαγωγή της υποσαχάριας 
Αφρικής σε πορεία ταχύτερης οικονομικής ανάπτυξης. Κατά την περίοδο αυτή, 
η ανάπτυξη ήταν κατά μέσο όρο 5,2% ετησίως.Υπάρχουν βιώσιμοι ρυθμοί ανά-
πτυξης, αυξανόμενες ξένες άμεσες επενδύσεις και συναλλαγματικά αποθέματα, 
ισχυρές εξαγωγικές επιδόσεις και χαμηλότερα επίπεδα χρέους σε πολλές αφρι-
κανικές χώρες. Από περιβαλλοντικής απόψεως, η Αφρική έχει σημασία επειδή 
έχει τη μεγαλύτερη ικανότητα να διατηρεί την ισορροπία της βιόσφαιρας και να 
αποφεύγει την περαιτέρω εξάντληση της στιβάδας του όζοντος. Η ήπειρος έχει 
τα μεγαλύτερα αποθέματα βωξίτη, χρωμιτών, κοβαλτίου, διαμαντιών και χρυσού 
στον κόσμο. Είναι πλούσια σε παλλάδιο, φωσφορικά άλατα, μέταλλα της ομάδας 
πλατίνας, μέταλλα τιτανίου, βανάδιο και ζιρκόνιο. Η αφρικανική παραγωγή αντι-
προσωπεύει το 80% των μετάλλων της ομάδας πλατίνας παγκοσμίως, 55% των 
χρωμιτών, 49% παλλάδιο, 45% βανάδιο και έως 55% χρυσός και διαμάντια.  Οι 
ιστορικοί δεσμοί της Αφρικής και η γεωγραφία της παρέχουν στους Ευρωπαίους 
επενδυτές συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι της Βόρειας Αμερικής και της Ασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της Κίνας. Ωστόσο, οι πολυάριθμοι παράγοντες που συ-
νέβαλαν όλο και περισσότερο στην περιθωριοποίηση της ηπείρου, σε παγκόσμιο 
επίπεδο, δεν πρέπει να ξεχαστούν. Αυτοί οι παράγοντες περιλαμβάνουν τις πο-
λιτικές αδυναμίες και τις κακές δομές διακυβέρνησης, δεδομένου και ότι η ανε-
ξαρτησία δηλώθηκε στη δεκαετία του 1960. Η μεταρρύθμιση της πολιτικής και 
οικονομικής διακυβέρνησης της Αφρικής είναι σαφώς η απόλυτη προτεραιό-
τητα, αλλά είναι κατά πρώτο και κύριο λόγο ένα εσωτερικό πρόβλημα για την 
Αφρική. Για περισσότερα από 30 χρόνια, οι ξένοι προσπάθησαν χωρίς μεγάλη 
επιτυχία να υποστηρίξουν και να συμβάλουν σε περισσότερη δημοκρατία, μεγα-
λύτερη οικονομική ανάπτυξη και καλή διακυβέρνηση.Υπάρχει αυξανόμενη συ-
νειδητοποίηση μεταξύ της νεότερης γενιάς, της ανάγκης να σημειωθεί πρόοδος 
στην επίτευξη μόνιμης οικονομικής σταθερότητας, βιώσιμης ανάπτυξης και ιδίως 
καλύτερης διακυβέρνησης. Επιπλέον, αυξάνεται επίσης η συνειδητοποίηση ότι η 
ήπειρος πρέπει να αλλάξει τη δημόσια εικόνα της, η οποία συνδέεται συνήθως με 
την πείνα, τη φτώχεια, τις ασθένειες και τις συγκρούσεις και η οποία δεν κατα-
γράφει την διαφορετική πραγματικότητα της Αφρικής.

Ωστόσο, δεν μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει το ζήτημα της μετανάστευσης και το 
πρόβλημα της νεολαίας χωρίς να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες του ταχέως ανα-
πτυσσόμενου πληθυσμού, ο οποίος δεν διαθέτει επαρκή υποδομή για να αντα-
ποκριθεί στις ταχύτατα αυξανόμενες ανάγκες του. Ο αριθμός των κατοίκων της 
ηπείρου που ζούσε κάτω από 1,25 δολάρια την ημέρα συνεχίζει να αυξάνεται από 
358 εκατομμύρια το 1996 σε 415 εκατομμύρια το 2011, το τελευταίο έτος για το 
οποίο υπάρχουν επίσημες εκτιμήσεις. Ο αντίκτυπος της αλλαγής από το «παρα-
δοσιακό» γεωργικό μοντέλο, αφήνοντας πολλούς άνεργους και σε επισφαλείς 
συνθήκες, μη δίνοντάς τους καμία προνοητική εκπαίδευση και κατάρτιση και 
προτρέποντάς τους να εγκαταλείψουν τις αγροτικές περιοχές και να μετακο-
μίσουν στις πόλεις, οδήγησε σε τεράστιο το πρόβλημα των ταχέως αναπτυσ-
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σόμενων πόλεων χωρίς βιώσιμο πολεοδομικό σχεδιασμό και την έλλειψη ευ-
καιριών απασχόλησης σε όλες σχεδόν τις αφρικανικές πόλεις. Για παράδειγμα, 
ενώ η Ντακάρ στη Σενεγάλη ήταν, στη δεκαετία του 1970, μια πόλη περίπου ενός 
εκατομμυρίου κατοίκων, σήμερα είναι μια αστική περιοχή με περισσότερους από 
έξι εκατομμύρια κατοίκους.  Στη δεκαετία του 1970 η Σενεγάλη είχε πληθυσμό 
6 εκατομμυρίων κατοίκων. Αυτό έχει αυξηθεί σε 12 εκατομμύρια σήμερα. Αυτό 
σημαίνει ότι, ενώ μόνο το ένα έκτο του πληθυσμού κατοικούσε στην πρωτεύου-
σα, η αναλογία αυξήθηκε στο μισό του πληθυσμού.

Αυτός είναι ένας από τους πιο προφανείς λόγους για τους οποίους η φτώχεια, η 
ανασφάλεια και η έλλειψη προοπτικών για το μέλλον οδηγούν πολλούς ανθρώ-
πους να επιλέξουν επικίνδυνα μονοπάτια, διακινδυνεύοντας τη ζωή τους στη Σα-
χάρα και τη Μεσόγειο Θάλασσα για να φτάσουν στην ευρωπαϊκή ήπειρο ή μετά 
από ριζοσπαστικές ομιλίες που οδηγούν στην ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση 
και στην τρομοκρατία.

Η δημιουργία ευκαιριών για τους νέους να ευδοκιμήσουν και να παραμείνουν 
στην Αφρική είναι ως εκ τούτου το βασικό συστατικό για την αειφόρο ανάπτυ-
ξη, τη σταθερότητα και την ειρήνη.  Αλλά αυτό είναι πιο εύκολο να συμφω-
νήσουμε παρά να το εφαρμόσουμε. Το κρίσιμο ζήτημα είναι η εκπαίδευση και 
η κατάρτιση σε συνδυασμό με την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και, 
ειδικότερα, την επαγγελματική κατάρτιση στο χώρο εργασίας. Ως μεγάλοι οικο-
νομικοί παραγωγοί στις περισσότερες αφρικανικές χώρες, οι μεσαίες και μικρής 
κλίμακας βιομηχανίες χρειάζονται καλά εκπαιδευμένους και εξειδικευμένους 
ανθρώπους.  Χωρίς αυτούς δεν υπάρχει παραγωγή και χωρίς παραγωγή δεν 
υπάρχει ανάγκη για ειδικευμένους εργαζόμενους.

Ιστορικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε πάντα θετικό αντίκτυπο όσον αφορά την ανα-
πτυξιακή βοήθεια στις αφρικανικές χώρες. Ως ο τέταρτος μεγαλύτερος αρωγός 
στον κόσμο (καθαρή επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια), η ΕΕ συνεισέφερε με πε-
ρισσότερα από 15,7 δισεκατομμύρια δολάρια το 2016 και έχει θέσει ως στόχο 
προτεραιότητας τη μείωση της φτώχειας και την ανθρώπινη ανάπτυξη. Μια από 
τις αποφάσεις που ανακοινώθηκαν στη Σύνοδο Κορυφής του Abidjan, η δημιουρ-
γία του Ευρωπαικού Εξωτερικού Επενδυτικού Σχεδίου για την Αφρική, ύψους 
44 δισεκατομμυρίων ευρώ (πέραν των πρωτοβουλιών που έχουν ήδη τεθεί σε 
εφαρμογή από το πολυετές πλαίσιο και το Ταμείο για την Αφρική), ανοίγει ακόμη 
περισσότερες ευκαιρίες για την ενθάρρυνση στις επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα 
που μπορούν να οδηγήσουν στη δημιουργία επειγόντως αναγκαίων, ποιοτικών 
και βιώσιμων θέσεων εργασίας.

Τέλος, η Αφρική έχει σημασία για την Ευρώπη και η Ευρώπη έχει σημασία για 
την Αφρική. Και τα δύο μέρη πρέπει να εργαστούν από κοινού για τη σφυρηλάτη-
ση μιας ευρείας κλίμακας διηπειρωτικής συνεταιρικής σχέσης.
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Αστέρης 
ΧΟΎΛΙΑΡΑΣ Οι σχέσεις 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 
- Αφρικής

Έχουμε ξεχάσει σήμερα το πόσο στενά συνδεδε-
μένη ήταν η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση με την ιδέα 
της «Ευραφρικής» (Eurafrica). Μετά το Β΄ Παγκό-
σμιο Πόλεμο, οι ιδρυτές της ΕΟΚ θεωρούσαν ότι η 
μόνη ελπίδα προκειμένου η Ευρώπη να αποτελέ-
σει μια υπολογίσιμη και ανεξάρτητη δύναμη σ’ έναν 
κόσμο κυριαρχούμενο από τις ΗΠΑ και τη Σοβιετι-
κή Ένωση ήταν να αυξήσει τον πληθυσμό και τους 
φυσικούς της πόρους. ‘Πατέρες’ της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης όπως  Paul-Henri Spaak, o Κοnrad 
Adenauer και ο Guy Mollet ήταν θερμοί υπέρμαχοι 
της ιδέας της ‘ενοποίησης’ Ευρώπης και Αφρικής. 
Η Διακήρυξη Schuman της 9ης Μαΐου 1950 που 
πρότεινε τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Κοινό-
τητας Άνθρακα και Χάλυβα αναφερόταν στην ανά-
πτυξη της Αφρικής ως έναν από ένα από τα ‘θεμε-
λιώδη καθήκοντα της Ευρώπης’ (σήμερα αυτό το 
απόσπασμα της Διακήρυξης έχει τελείως ξεχαστεί) 
(Ηansen & Jonsson, 2016: 123).

Όταν υπογράφηκε η Συνθήκη της Ρώμης το 1958, 
η Γαλλία και το Βέλγιο πρότειναν την ενσωμάτω-
ση των υπερπόντιων κτήσεών τους στην τότε ΕΟΚ. 
Η Γερμανία και η Ολλανδία όμως απέρριψαν την 
πρόταση, αρνούμενες να αναλάβουν το κόστος ανά-
πτυξης των αποικιών χωρίς να συμμετέχουν στη 
διοίκησή τους. Στο τέλος, υπήρξε συμβιβασμός, 
καθώς συμφωνήθηκε οι αποικίες να συνδεθούν με 
την Κοινότητα μέσω μιας «εταιρικής σχέσης». Τρία 
χρόνια μετά, τα 2/3 των χωρών της Αφρικής είχαν 
γίνει ανεξάρτητες.

Σήμερα, οι σχέσεις ΕΕ-Αφρικής ρυθμίζονται από 
τη Συμφωνία του Κοτονού που υπογράφηκε στην 
πρωτεύουσα του Μπενίν το 2000 και καλύπτει μια 

περίοδο 20 ετών (έως το 2020) (Babarinde & Faber, 
2005). Ο όρος ‘εταιρική σχέση’ εμφανίζεται πολ-
λές φορές στη Συμφωνία: 52 φορές στο κείμενο 
και άλλες 9 φορές στα Παραρτήματα. Η Συμφωνία 
περιλαμβάνει πέντε αλληλεπικαλυπτόμενες ανα-
πτυξιακές διαστάσεις: πολιτικό διάλογο (για οικο-
δόμηση της ειρήνης, επίλυση και αποτροπή των 
συγκρούσεων και χρηστή διακυβέρνηση), πολιτι-
κή συμμετοχή (κοινωνία  πολιτών και άλλοι δρώ-
ντες), αναπτυξιακές στρατηγικές (με έμφαση στην 
εξάλειψη της φτώχειας) κι ένα πλαίσιο ανάπτυξης 
των εμπορικών συναλλαγών και διεύρυνσης της 
οικονομικής συνεργασίας (που δίνει έμφαση στη 
συμμόρφωση με τους κανόνες του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου). Ιδιαίτερα η Συμφωνία προ-
βλέπει τη σταδιακή κατάργηση της μη-αμοιβαιό-
τητας στις εμπορικές σχέσεις (σύμφωνα με τους 
κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου), 
καλώντας τις δύο πλευρές σε διαπραγματεύσεις για 
την υπογραφή Οικονομικών Εταιρικών Συμφωνιών 
(Economic Partnertship Agreements / EPAs). Ορι-
σμένες χώρες της Αφρικής όπως η Νιγηρία και η 
Τανζανία αντιδρούν σ’ αυτή την φιλελευθεροποίηση 
του εμπορίου. 

Συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ο πρώτος 
εμπορικός εταίρος της Αφρικής με 156 δισεκατομ-
μύρια δολάρια το 2018. Ωστόσο το διάστημα 2006-
18 οι εμπορικές συναλλαγές Κίνας-Αφρικής (που 
ανέρχονται σε 120 δισ. δολάρια) αυξήθηκαν κατά 
226% ενώ της ΕΕ κατά μόλις 41% (Economist, 2019). 

Μια Σύνοδος Κορυφής ΕΕ-Αφρικής λαμβάνει πλέ-
ον χώρα κάθε τρία χρόνια (η τελευταία στο Αμπιτζάν 
το 2017). Από την ίδρυσή της η ΕΕ πάντοτε διέθετε 
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σημαντικούς αναπτυξιακούς πόρους για την Αφρι-
κή σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η διακυβέρνηση, 
η ενέργεια, οι υποδομές, η γεωργία. Σήμερα η ΕΕ 
είναι ο βασικός χρηματοδότης του προϋπολογισμού 
της Αφρικανικής Ένωσης  – καταδεικνύοντας την 
προτεραιότητα που δίνουν οι Βρυξέλλες στην προ-
ώθηση της συνεργασίας και της ολοκλήρωσης στην 
ήπειρο. Άλλωστε οι θεσμοί της Αφρικανικής Ένωσης 
‘αντιγράφουν’ τη θεσμική αρχιτεκτονική της ΕΕ (με 
Συμβούλιο, Επιτροπή και Δικαστήριο) – αν και χω-
ρίς τα υπερεθνικά χαρακτηριστικά της τελευταίας. 
Ένα σημαντικό στοιχείο στην αναπτυξιακή βοήθεια 
της ΕΕ στις χώρες της Αφρικής είναι οι πολιτικές αι-
ρεσιμότητες (political conditionalities) που περιλαμ-
βάνουν απειλές για ή/και διακοπή της βοήθειας για 
την προώθηση της δημοκρατίας και του σεβασμού 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ήπειρο.

Το θέμα της μετανάστευσης που προέκυψε με πε-
ρισσότερο έντονο τρόπο από τα τέλη του 2014 και 
μετά περιέπλεξε την πολιτική της ΕΕ προς την Αφρι-
κή. Οι τρέχουσες πρωτοβουλίες της ΕΕ για τον περι-
ορισμό των μεταναστευτικών ροών περιλαμβάνουν 
πλήθος νέων προγραμμάτων, διαδικασιών, εται-
ρικών σχέσεων και συμφωνιών. Η μετανάστευση 
αναμένεται να παραμείνει πολύ υψηλά στις προτε-
ραιότητες της ΕΕ στις επόμενες δεκαετίες καθώς 
από τα 2,3 δισεκατομμύρια ανθρώπους που θα 
έχουν προστεθεί στον παγκόσμιο πληθυσμό μέχρι 
το 2050, το 1,3 δισεκατομμύριο θα είναι Αφρικανοί. 
Η έμφαση στη μετανάστευση υποχρεώνει την ΕΕ σε 
συμφωνίες με αυταρχικά καθεστώτα, υπονομεύο-
ντας το διακηρυγμένο στόχο για την προώθηση του 
κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων στην ήπειρο.   

Στο βιβλίο τους Εurafrica, oι Hansen και Jonsson 
(2016) υποστηρίζουν ότι παρόλο που η έννοια της 
‘Ευραφρικής’ είναι σε τελευταία ανάλυση το αποτέ-
λεσμα αποικιοκρατικών αντιλήψεων, μπορεί σίγου-
ρα να αναβιώσει σήμερα μ’ ένα πιο προοδευτικό 
περιεχόμενο τονίζοντας την ηθική ευθύνη των Ευ-
ρωπαίων για την Αφρική αλλά και τα κοινά συμφέ-
ροντα των δύο ηπείρων. 

Η προσέγγιση αυτή γίνεται ακόμη πιο επιτακτική 
λόγω των επιπτώσεων της ραγδαίας κλιματικής αλ-
λαγής, της μετανάστευσης και της εντονότερης πα-
ρουσίας της Κίνας στην Αφρική, η οποία ουσιαστικά 
αντι-προτείνει ένα εναλλακτικό μοντέλο διακυβέρ-
νησης που κάθε άλλο παρά συμβαδίζει με τις αξίες 
και τις νόρμες της Δύσης. 

Οι μεγάλες και ισχυρές χώρες της ΕΕ (ιδίως η Γαλ-
λία, η Βρετανία και η Γερμανία) μαζί ίσως με ορι-
σμένες σκανδιναβικές χώρες (Olsen, 2013) επη-
ρεάζουν περισσότερο – αν δεν συνδιαμορφώνουν 
– την πολιτική της ΕΕ προς την ήπειρο. Ωστόσο στην 
τελευταία δεκαετία η ΕΕ έχει κάνει σπουδαία βή-
ματα για την ‘κοινοτικοποίηση’ των σχέσεων. Σύμ-
φωνα με την Άνγκελα Μέρκελ, ‘οι πολιτικές [της ΕΕ] 
στην Αφρική ακολουθούν πλέον μια κοινή στρατη-
γική, η οποία μερικά χρόνια πριν θα ήταν αδιανόη-
τη’ (Guardian, 2019). 

Η μοίρα των δύο ηπείρων είναι ιστορικά στενά συν-
δεδεμένη και η αλληλεξάρτησή στο προβλέψιμο 
μέλλον θα γίνει ευρύτερη, μεγαλύτερη και βαθύτε-
ρη σε σύγκριση, ίσως, με οποιαδήποτε άλλη περί-
οδο μετά την αποικιοκρατία. Πρόκειται για ίσως τη 
μεγαλύτερη πρόκληση που θα αντιμετωπίσει η ΕΕ 
στις ερχόμενες δεκαετίες 
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Τις προηγούμενες δεκαετίες η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) 
επένδυσε σημαντικούς πόρους αλλά και τεχνογνωσία στις 
χώρες της Αφρικής κυρίως σε θέματα εμπορίου, εκπαίδευ-
σης και αγροτικής πολιτικής. Τα τελευταία όμως χρόνια η 
συνεχής κρίση υγείας στην Αφρική παράλληλα με τη συνει-
δητοποίηση ότι η υγεία συνδέεται άμεσα με την οικονομική 
ανάπτυξη κάθε χώρας, έστρεψε και το ενδιαφέρον της Ε.Ε. 
στην προσπάθεια περιορισμού των χρόνιων παθογενειών 
που σχετίζονται με την υγεία. Σημειώνεται πως το 2018 στο 
Πεκίνο κατά την 7η συνάντηση του φόρουμ συνεργασίας με-
ταξύ Κίνας και Αφρικής η βελτίωση της δημόσιας υγείας στην 
Αφρική τέθηκε ως η βασικότερη από τις οκτώ προτεραιότη-
τες για την ανάπτυξη της Αφρικής.      

Ο ΡΌΛΌΣ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στην ΣΤΗΡΙΞΗ 
των ΣΥΣΤΗΜΑΤΏΝ ΥΓΈΙΑΣ 
στην Αφρική

Μαρία
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΎ 

Παρόλο που η υγεία αποτελεί μια από τις βασικό-
τερες προκλήσεις για κάθε χώρα, οι προκλήσεις 
που αντιμετωπίζει η Αφρική είναι πιο σύνθετες σε 
σύγκριση με κάθε άλλη Ήπειρο. Η Αφρική σήμερα 
συγκεντρώνει το 16% του συνολικού πληθυσμού 
της γης και το 24% του συνολικού πληθυσμού όσων 
ζουν με επιβαρυμμένη υγεία παγκοσμίως. Ο μέσος 
όρος ζωής είναι σήμερα τα 47 χρόνια, βελτιωμέ-
νος κατά μόλις 2 έτη σε σχέση με την προηγούμενη 
εικοσαετία. Σχεδόν το 80% της θνησιμότητας στην 
Αφρική οφείλεται σε ασθένειες που θα μπορού-
σαν να προληφθούν, παράλληλα η επιβάρυνση της 
υγείας του πληθυσμού από τα μη μεταδιδόμενα νο-
σήματα αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς. Την ίδια στιγ-
μή λιγότερο από το 2% του πληθυσμού καλύπτεται 
υγειονομικά και προσπαθεί να θεραπευθεί σε συ-
στήματα υγείας που δεν πληρούν ούτε τις βασικές 
προϋποθέσεις.

Τα κυριότερα ζητήματα των συστημάτων υγείας της 
Αφρικής είναι συστημικά για αυτό και δυσεπίλυτα: 
διαχρονική απουσία οικονομικών πόρων, απο-
σπασματική χρηματοδότηση ιδρυμάτων και οργα-
νισμών, δραματική έλλειψη υγειονομικού προσω-
πικού, περιορισμένη γνώση σε θέματα διοίκησης 
υπηρεσιών υγείας λόγω έλλειψης εξειδικευμένων 
στελεχών, αποθάρρυνση του υγειονομικού προ-

σωπικού να εργαστεί στο σύστημα κυρίως λόγω 
της βαθιάς απαξίωσης των συστημάτων υγείας από 
τους πολίτες. 

Την περίοδο 2013-2017 η Ε.Ε. υλοποίησε αρκετές 
δράσεις και προγράμματα στην Αφρική πετυχαί-
νοντας την αύξηση των εμβολιασμών στα παιδιά, 
διασφαλίζοντας συνθήκες ασφαλούς τοκετού για 
εκατομμύρια γυναίκες καθώς και πρόσβαση με 
μεθόδους αντισύλληψης και δίδοντας πρόσβαση 
σε θεραπείες για τον ιό HIV. 

Την τελευταία διετία όμως η Ε.Ε. έχει στραφεί σε 
μια πιο δομημένη και εποικοδομητική πολιτική με 
στόχο όχι μονάχα την αποσπασματική αντιμετώπι-
ση μείζονων ζητημάτων αλλά κυρίως την σταδια-
κή αλλαγή κουλτούρας στη δόμηση των συστημά-
των υγείας στην Αφρική και στην δημόσια υγεία.    

Στην 71η Γενική συνέλευση του Παγκόσμιου Οργα-
νισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) τον Μάϊο 2018 η Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Ε.Ε) σε συνεργασία με τις Κυβερνήσεις της 
Ουγκάντας και της Αιθιοπίας διοργάνωσαν μια πα-
ράλληλη εκδήλωση (την πρώτη επίσημη), ώστε να 
μελετηθεί ο τρόπος που οι χώρες της Αφρικής θα 
προχωρήσουν στην υιοθέτηση επιστημονικά έγκυ-
ρων και αποτελεσματικών πολιτικών και προγραμ-
μάτων ενίσχυσης των συστημάτων υγείας τους.
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Ένα χρόνο αργότερα (Μάρτιος 2019) η Ε.Ε. δημι-
ούργησε στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon την 
ενότητα «EU-Africa: Global Health Partnership» σε 
συνεργασία με διεθνή ιδρύματα. Η προκήρυξη για 
το πρόγραμμα είναι αυτή την περίοδο σε δημόσια 
διαβούλευση και η προώθηση νέων ιατρικών τε-
χνολογιών (με ταχεία απορρόφηση και με χαμηλό 
κόστος), η ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης για 
τα μεταδιδόμενα αλλά και τα μη μεταδιδόμενα νο-
σήματα αποτελούν τις βασικές προτεραιότητες.

Τέλος, στις αρχές του φετινού καλοκαιριού (Ιούνιος 
2019) η Ε.Ε. και ο Π.Ο.Υ. ένωσαν επισήμως πλέον 
τις οικονομικές και τεχνοκρατικές τους δυνάμεις 
με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη 
ενίσχυση των συστημάτων υγείας στις χώρες της 
Αφρικής, της Ασίας και τα νησιά του Ειρηνικού. 
Κατά συνέπεια, την επόμενη τριετία (2019-2022) θα 
διατεθούν για αυτόν τον σκοπό από την Ε.Ε. 123,750 
εκατ. ευρώ τα περισσότερα εκ των οποίων θα τρο-
φοδοτήσουν πολιτικές υγείας στην Αφρική με στό-
χο την προώθηση της πρόληψης και την εδραίωση 
ενός βιώσιμου και διαθέσιμου σε όλους συστήμα-
τος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Επιπλέον, ο 
στρατηγικός σχεδιασμός σε θέματα πολιτικής υγεί-
ας και η πρόσβαση σε νέες φαρμακευτικές τεχνο-
λογίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της 
Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας.

Μέχρι σήμερα στην Αφρική δόθηκαν πολλά χρή-
ματα για τη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού 
από τους διεθνείς οργανισμούς και τα ιδρύματα 
παρόλα αυτά η πορεία των συστημάτων υγείας της 
Αφρικής υπήρξε δυσανάλογη των πόρων. Ένα από 
τα σημαντικότερα προβλήματα (μεταξύ πολλών 
άλλων) ήταν οι ασυντόνιστες δράσεις όλων όσοι 
συνέδραμαν, η έλλειψη σχεδίου για δομικές αλλα-
γές και η αδυναμία συγκράτησης στην Αφρική του 
υγειονομικού προσωπικού που εκπαιδεύονταν. Η 
πρωτοβουλία της Ε.Ε να ενώσει της δυνάμεις της 
με τον Π.Ο.Υ σηματοδοτεί μια νέα προσέγγιση και 
μια νέα περίοδο στην αντιμετώπιση της υγείας στην 
Αφρική. 

Ο ρόλος της Ε.Ε. κυρίως λόγω της υψηλής πλέον 
τεχνοκρατικής εμπειρίας της σε θέματα πολιτικής 
υγείας και η στοχευμένη διάθεση πόρων μας γε-
μίζει με αισιοδοξία για το μέλλον της υγείας των 
Αφρικανών. Η διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης 
κάθε Αφρικανού πολίτη στις ίδιες υπηρεσίες υγεί-
ας, ανεξαρτήτως του ύψους του εισοδήματός του/
της και της κοινωνικής του/της θέσης και συνεπώς 
η βελτίωση της υγείας των πολιτών θα αποτελέσει 
ισχυρό παράγοντα για την ενίσχυση της οικονομίας 
της Ηπείρου και την συγκράτηση του πληθυσμού 
σε αυτήν.

Ο ΡΌΛΌΣ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στην ΣΤΗΡΙΞΗ 
των ΣΥΣΤΗΜΑΤΏΝ ΥΓΈΙΑΣ 
στην Αφρική
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Οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
Ηνωμένων Εθνών να διαχειριστούν το πρόβλη-
μα της πανδημίας του Ebola στην Αφρική φέρνει 
στην επιφάνεια τα χρόνια και δομικά προβλήματα 
των τοπικών δημόσιων αρχών καθώς και τις κοι-
νωνικοοικονομικές ανισότητες στον έλεγχο και τη 
διάγνωση της νόσου. Η ερευνητική μας ομάδα στο 
LSE έχει μελετήσει διεξοδικά τα παραπάνω προ-
βλήματα και τις συνέπειές τους.1 Κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας την περίοδο 2014/15 στη Δυτική 
Αφρική, οι δυσκολίες στην εφαρμογή των προ-
γραμμάτων προστασίας του πληθυσμού ήταν πολύ 
σοβαρά και εμφανή σε όποιον ήθελε πραγματικά 
να ενσκήψει στο πρόβλημα. Μερικά βασικά στοι-
χεία αποδεικνύουν τα παραπάνω: τα χρήματα που 
δόθηκαν για τη διαχείριση του Ebola ήταν 150% 
περισσότερα από το σύνολο του κρατικού προ-
ϋπολογισμού και των τριών χωρών που επηρε-

1  http://www.lse.ac.uk/africa/centre-for-public-authority-and-international-development/Public-authority-and-Ebola

άστηκαν περισσότερο από τον Ebola. Αυτό συνέ-
βη πρωτίστως διότι οι χώρες της Δυτικής Αφρικής 
βρίσκονται γεωγραφικά κοντά στην Ευρώπη και 
ο πληθυσμός που είχε νοσήσει από τον ιό διατη-
ρούσε στενούς δεσμούς με την Ευρώπη αλλά και 
την Αμερική. Υπήρχε συνεπώς έντονος προβλη-
ματισμός αναφορικά με τη διάδοση του Ebola στις 
πιο πλούσιες χώρες. Η διατήρηση της νόσου μέσα 
στα γεωγραφικά όρια στα οποία αρχικώς εμφανί-
στηκε καθώς και η προστασία από τον ιό του δι-
εθνούς υγειονομικού προσωπικού καθόρισαν και 
τα βήματα στη διαχείριση του Ebola. Πραγματικά, 
τα τελευταία χρόνια ελήφθησαν πρωτοφανή μέτρα 
καθώς, σε αντίθεση με τις προηγούμενες πανδη-
μίες του Ebola, η πανδημία στη Δυτική Αφρική θε-
ωρήθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη ως «εν δυνάμει 
απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια». 
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Στη Sierra Leone, οι Βρετανικές αρχές πραγμα-
τοποίησαν μια δαπανηρή επιχείρηση που περι-
λάμβανε τη μεταφορά και εγκατάσταση μεγάλου 
αριθμού στρατιωτικών γιατρών και διοικητικού 
προσωπικού. Οι περισσότερες Βρετανικές δυ-
νάμεις είχαν ως έδρα τα πολεμικά πλοία και δι-
έμεναν κοντά στη στεριά. Οι υπόλοιπες δυνάμεις 
αναπτύχθηκαν στην ενδοχώρα και βοήθησαν 
στην υλοποίηση ενός μεγάλου κέντρου υποδο-
χής του νοσούντος πληθυσμού και διαχείρισης 
της νόσου στην περιοχή Kerrytown, στις παρυ-
φές της πρωτεύουσας Freetown. Οι διαδικασίες 
εγκατάστασης του κέντρου ήταν τόσο χρονοβόρες 
που όταν ολοκληρώθηκε το έργο, η επιδημία ήταν 
ήδη σε ύφεση. Αξίζει να σημειωθεί ότι αρχικώς 
οι απόδημοι που ζούσαν στη Sierra δεχόντουσαν 
την υγειονομική φροντίδα σε διαφορετικό χώρο 
από τους πολίτες της Sierra Leone. Παρόλα αυτά, 
οι πολίτες που έφθαναν στο κέντρο διαχείρισης 
της νόσου ήταν ελάχιστοι. Οι φήμες οργίαζαν ότι 
μεταξύ άλλων οι στρατιώτες συγκέντρωναν μέρη 
από σώματα. Η κατάσταση επιδεινώθηκε επίσης 
και από το γεγονός πως οι μετανάστες που είχαν 
νοσήσει μεταφέρονταν πίσω στις πατρίδες τους.

Την ίδια στιγμή, στην ενδοχώρα, οι Γιατροί Χω-
ρίς Σύνορα και άλλες ΜΚΟ σε συνεργασία με 
τους τοπικούς αξιωματούχους και το υγειονομικό 
προσωπικό, εργαζόντουσαν σκληρά στην πρώτη 
γραμμή μάχης εναντίον του Ebola. Μιλώντας με 
κάποιους από αυτούς ήταν εμφανές πως στα μέσα 
του 2014 η κατάσταση ήταν απελπιστική και η οδυ-
νηρή πραγματικότητα εκείνη την περίοδο οδήγη-
σε σε προβληματικές επιλογές. Είχε αποφασισθεί, 
επί παραδείγματι, ότι η ενδοφλέβια ενυδάτωση σε 
όσους είχαν νοσήσει ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη 
καθώς οι άνθρωποι που είχαν προσληφθεί από 
τον Ebola κατέφθαναν μαζικά στα υγειονομικά 
κέντρα (γύρω από την Bo και άλλες πόλεις) κατά 
δεκάδες επάνω σε ασθενοφόρα. Οι περισσότεροι 
ασθενείς πέθαιναν γρήγορα και προς αποφυγήν 
της διάδοσης της νόσου, θάβονταν παραβλέπο-
ντας όλα τα τοπικά έθιμα ταφής.

Οι ανεξάρτητες αξιολογήσεις για τα προγράμματα 
διαχείρισης του ιού Ebola υπήρξαν έντονα αρνητι-
κές. Οι αξιολογήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Υγείας ήταν επίσης επικριτικές και οι Γιατροί Χω-
ρίς Σύνορα, που αρχικώς θεώρησαν αναγκαία την 
ανάπτυξη των στρατιωτικών δυνάμεων, ανοιχτά 
αργότερα εξέφρασαν τις αμφιβολίες τους για την 
επιτυχία αυτού του εγχειρήματος. Συνολικά, έχει 

επικρατήσει η άποψη πως ούτε ο στρατός ούτε 
το υγειονομικό προσωπικό κατάφεραν να περιο-
ρίσουν γεωγραφικά τη νόσο – παρόλο που κατά-
φεραν να εντοπίσουν και να θεραπεύσουν και την 
τελευταία καταγεγραμμένη περίπτωση μόλυνσης 
από τον Ebola. 

Επομένως, τι υπήρξε πραγματικά αποτελεσμα-
τικό στην τελική διαχείριση? Η απάντηση δεν εί-
ναι εύκολη. Η σταδιακή ανοσία που απέκτησαν 
οι πολίτες απέναντι στο ιό, μπορεί να θεωρηθεί 
ως ένας από τους βασικούς παράγοντες καθώς 
και κάποιες συμπεριφορικές αλλαγές του πληθυ-
σμού. Το τελευταίο μπορεί να ερμηνευθεί ποικι-
λότροπος και περιγράφεται ως το φαινόμενο της 
«κινητοποίησης της κοινότητας», σύμφωνα με το 
οποίο οι κοινωνικές αλλαγές προέρχονται από 
εξωγενείς παράγοντες. Το ζητούμενο όμως είναι 
τι ορίζουμε κάθε φορά ως «κοινότητα». Στη Sierra 
Leone, όπως και σε κάθε άλλο τόπο, οι κοινότη-
τες δεν είναι ούτε ομοιογενείς ούτε συνεκτικές και 
έχουν αμφισβητούμενες ιεραρχίες. Εδώ επίσης, 
όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση, οι κοινωνι-
κοοικονομικές ανισότητες αποτελούν νευραλγικό 
παράγοντα στη διαχείριση των γεγονότων.

Ο ρόλος των αγγλόφωνων τοπικών διοικητών 
αποτέλεσε «κλειδί» για την έκβαση του εγχειρή-
ματος. Αυτές οι διοικήσεις συνδέονται άμεσα με 
τους «άγραφους νόμους» που κληροδοτήθηκαν 
από την περίοδο της Βρετανικής αποικιοκρατί-
ας και στηρίχθηκαν από την Αγγλική κυβέρνηση 
μετά το πέρας του εμφύλιου πολέμου στη Sierra 
Leone. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, προσπά-
θησαν να προστατέψουν την ομαλή διαδικασία 
παροχής εξωτερικής βοήθειας και διασφάλισαν 
την καταγραφή των ανθρώπων που νόσησαν από 
τον ιό. Πράγματι, σε πολλές περιπτώσεις οι τοπικοί 
διοικητές λειτούργησαν βοηθητικά προς τη διαδι-
κασία όμως συνολικά η εμπειρία από τη διοίκηση 
τους κατά την προσπάθεια ελέγχου την πανδημί-
ας υπήρξε αρνητική. Η δική μας επιτόπια έρευνα 
έδειξε πως οι τοπικές διοικήσεις ανταποκρίθηκαν 
με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με την περιοχή. 
Υπήρξαν περιοχές όπου ήταν αποτελεσματικοί και 
περιοχές όπου δεν προήγαγαν την διαδικασία για 
τη διαχείριση του Ebola.

Στις περιπτώσεις όπου πραγματοποιήσαμε επιτό-
πια έρευνα (κυρίως στην περιοχή Ribbi Chiefdom), 
οι εκπλήξεις ήταν μεγάλες. Αρχικά διαπιστώσαμε 
πως ο αριθμός των ανθρώπων που είχαν προ-
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σβληθεί από τον ιό ήταν σημαντικά μεγαλύτερος 
από την επίσημη καταγραφή. Επιπλέον, στις πε-
ρισσότερες περιπτώσεις η οικογένεια, όσων εί-
χαν νοσήσει, τους φρόντιζε κρυφά. Οι πολίτες 
προσπαθούσαν να αποκρύψουν όσα περισσότερα 
περιστατικά μπορούσαν από τους τοπικούς διοι-
κητές και αξιοποιούσαν πληροφορίες και οδηγίες 
από το ραδιόφωνο και από τους μορφωμένους 
φίλους και συγγενείς, ώστε να παράσχουν στους 
ανθρώπους τους την καλύτερη δυνατή φροντίδα 
με τη μέγιστη προστασία. Φρόντιζαν επίσης να 
θάψουν οι ίδιοι τους νεκρούς τους ακολουθώντας 
πιστά τα τοπικά ταφικά έθιμα. Η ενυδάτωση των 
νοσούντων γινόταν από το στόμα εντατικά και η 
πλειοψηφία όσων είχαν συμπτώματα της νόσου 
κατάφεραν αν επιβιώσουν. Οι άνθρωποι αυτοί εί-
ναι περήφανοι για τον τρόπο με τον οποίο διαχει-
ρίστηκαν την κατάσταση, για την αλληλοϋποστή-
ριξη που επέδειξαν και για την «αντίστασή» τους 
στις επίσημες αρχές. Κατάφεραν με επιτυχία να 
αποτρέψουν την απομάκρυνση των αγαπημένων 
τους και τον θάνατο των τελευταίων μέσα σε ένα 
ανοίκειο περιβάλλον.

Ο αριθμός των ανθρώπων που δέχθηκαν μονάχα 
την φροντίδα των οικείων τους, μακριά από τις επί-
σημες αρχές, θα παραμείνει για πάντα άγνωστος. 
Πραγματικά, μπορούμε να κάνουμε μόνο γενικές 
υποθέσεις για τον ακριβή αριθμό των ανθρώπων 
που πέθαναν από τον Ebola στη Sierra Leone. 
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από τα κέντρα 
διαχείρισης της νόσου καταγράφηκαν 3,955 θά-
νατοι. Αξίζει όμως να σημειωθεί πως οι κάτοικοι 
της Sierra Leone προσπαθούσαν με κάθε τρόπο 
να αποφύγουν τα επίσημα κέντρα και τις περισ-
σότερες φορές τα κατάφερναν. Η προσπάθεια να 
ελεγχθεί η εξάπλωση του Ebola απαιτούσε από 
τις οικογένειες των νοσούντων να υπερβούν το 
εσωτερικό σύστημα αξιών τους και σε πολλές 
περιπτώσεις να καταπατήσουν τα ήθη και έθιμα 
τους. Για πολλούς όμως αυτό δεν ήταν επιλογή. 

Κοινωνικοοικονομικές ανισότητες δεν σημαίνει 
αυτομάτως και πλήρη αποδοχή των ιεραρχιών 
χωρίς καμία αντίσταση. Το αντίθετο μάλιστα. Οι 
κοινωνικοοικονομικές ανισότητες οδηγούν πολ-
λές φορές σε απόρριψη των δημόσιων αρχών 
που συνδέονται με την πολιτική και σε αποδοχή 
των δημόσιων αρχών που σχετίζονται περισσό-
τερο με το κοινωνικό σύστημα αξιών. Ιδιαίτερα, 
όταν οι κοινωνίες έχουν να αντιμετωπίσουν θέ-
ματα ζωής και θανάτου, είναι αναμενόμενο πως 
τα συστήματα που συνδέονται με την κοινωνική 
διαστρωμάτωση ανατρέπονται.

Η έλλειψη εμπιστοσύνης στις εξωγενείς δυνά-
μεις, το ιστορικό εκμετάλλευσης, οι μνήμες και οι 
εμπειρίες καταπίεσης καθώς και οι θεωρίες συ-
νομωσίας ήταν μερικοί από τους παράγοντες που 
συνέβαλαν στην μη αποτελεσματική διαχείριση 
ενός ιού θανατηφόρου. Όσοι προσπαθούν να ερ-
μηνεύσουν τα πραγματικά γεγονότα στην περιοχή 
δεν είναι συνήθως κυβερνητικοί αξιωματούχοι ή 
προσωπικό της διεθνούς βοήθειας εκτός και αν 
έχουν βαθιά γνώση των κοινωνικών δυναμικών 
που υπάρχουν στις τοπικές κοινωνίες και έχουν 
εργαστεί με σεβασμό προς αυτές. Προφανώς, 
όμως όλα τα παραπάνω δεν αποτέλεσαν μάθη-
μα και συνάμα οδηγό για την τρέχουσα διαχείρι-
ση της πανδημίας Ebola στο ανατολικό τμήμα της 
Δημοκρατίας του Κογκό. Στο Κογκό σήμερα, σύμ-
φωνα με πρόσφατα στοιχεία, η προσπάθεια ελέγ-
χου του Ebola ξεδιπλώνεται με τρόπο επιθετικό, 
με ελιτίστικες διαδικασίες, με μειωμένα επικοι-
νωνιακά μέσα και με διχαστικές στρατηγικές για 
την τοπική κοινωνία. Οι προσπάθειες ελέγχου της 
κατάστασης, της θεραπείας και του εμβολιασμού 
θα πρέπει να δομούνται γύρω από την ενίσχυ-
ση της συνεργασίας με τις υπάρχουσες τοπικές/
κοινωνικές ιεραρχίες. Η πολιτική πραγματικότητα 
της περιοχής όμως θέτει σε μεγάλο κίνδυνο κάθε 
διαδικασία.
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Το έτος 2002 επισκέφθηκα για πρώτη φορά το Σου-
δάν, πριν ακόμη από την υπογραφή της Ειρηνευτι-
κής Συμφωνίας μεταξύ βορείου και νοτίου Σουδάν 
της 9.7.2005. Έκτοτε επισκέφθηκα το Σουδάν και 
άλλες αφρικανικές χώρες πολλές φορές. 

Σ’ αυτά τα επαγγελματικά ταξίδια είχα την ευκαιρία 
να συναντήσω αρχηγούς κρατών, πολιτικούς πα-
ράγοντες, επιχειρηματίες, επαναστάτες και απλούς 
ανθρώπους σε πολλά αφρικανικά κράτη. Από τις 
συζητήσεις αυτές τολμώ να αναφέρω ότι αποκόμι-
σα τα ακόλουθα: 

(α) Η αποικιοκρατική κυριαρχία της Αφρικής είχε 
δύο όψεις: την εκμετάλλευση των πόρων της 
Αφρικής και τον ΄΄εκπολιτισμό΄΄, στον βαθμό 
και στο μέτρο μόνον που αυτός ήταν αναγκαί-
ος για την υλοποίηση της πρώτης. Έτσι, όπως 
ήταν φυσικό, η αποικιοκρατία χάραξε ανεξί-
τηλα στην μνήμη των Αφρικανών πολιτών την 
εκμετάλλευση και την βαρβαρότητα και ταυτο-
χρόνως άφησε πίσω της ισχυρές δομές διοι-
κητικής συγκροτήσεως και διακυβερνήσεως 
θέτοντας στο περιθώριο τις παραδοσιακές και 
ιστορικές δομές συγκροτήσεως των αφρικα-
νικών λαών.   

(β) Η πορεία των αφρικανικών κρατών προς την 
ελευθερία και την δημοκρατία ήταν και εξακο-
λουθεί να είναι μία οδυνηρή διαδικασία που 
διαρκεί επί 70 σχεδόν χρόνια. Η διάρκεια αυτή 
είναι πολύ μικρή εν σχέσει προς αυτήν που 
ακολούθησε η Ευρώπη, ο τόπος στον οποίο 
γεννήθηκαν η ελευθερία και η δημοκρατία.

(γ) Ο δρόμος των αφρικανικών λαών προς την 
ανεξαρτησία ήταν αποτέλεσμα της αποδυ-
ναμώσεως των αποικιοκρατικών δυνάμεων 
μετά από τους δύο μεγάλους παγκοσμίους 
πολέμους του 20ου αιώνα. Πριν από τον Β΄ 
Παγκόσμιο πόλεμο υπήρχαν στην Αφρική δύο 
μόνον ανεξάρτητα κράτη, η Λιβερία και η Αιθι-
οπία. Αμέσως μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο 

ανεξαρτητοποιήθηκαν η Αίγυπτος και η Λι-
βύη. Όλα τα υπόλοιπα αφρικανικά κράτη ανε-
ξαρτητοποιήθηκαν από το 1950 μέχρι το 2018, 
δηλαδή μέσα σε μία περίοδο μόλις 68 ετών.

(δ) Σε πολλά αφρικανικά κράτη η ανεξαρτησία 
και η ελευθερία ήταν πρόσκαιρες καταστάσεις 
καθώς αμέσως μετά κυριάρχησαν οι εμφύλι-
οι πόλεμοι εξουσίας, οι εμπόλεμες συρράξεις 
και η καθεστωτική αντίληψη των νέων ηγεσι-
ών, που διαδέχθηκαν στην εξουσία τις αποικι-
οκρατικές δυνάμεις.

(ε) Οι Αφρικανοί πολίτες είναι ριζωμένοι στην 
γη τους και στις παραδόσεις τους. Οι μετανα-
στευτικές ροές Αφρικανών προς την Ευρώπη, 
τις ΗΠΑ και άλλες περιοχές αρχικά υπήρξαν 
αποτέλεσμα δουλεμπορίου και αποικιοκρατι-
κών καταναγκασμών. Στην συνέχεια, κίνητρο 
των μεταναστευτικών ροών έγινε η εκπαίδευ-
ση σε ευρωπαϊκά ιδρύματα και η αναζήτηση 
εργασίας. Συγκριτικά, όμως, με άλλες μετα-
ναστευτικές ροές, αυτές που προέρχονται από 
την Αφρική, είναι κατά πολύ μικρότερες και 
σε μεγάλο βαθμό ελεγχόμενες γιατί έχουν τα 
χαρακτηριστικά της ευχερούς προσαρμογής, 
αφού οι περισσότεροι από τους Αφρικανούς 
μετανάστες ομιλούν μία ευρωπαϊκή γλώσσα, 
έχουν χριστιανική πίστη και διαπνέονται από 
δημοκρατικά ιδεώδη. 

(στ) Η Ευρώπη υπήρξε εξ αρχής το ΄΄καταφύγιο΄΄ 
των διωκομένων Αφρικανών πολιτών και στις 
συνειδήσεις όλων των Αφρικανών είναι ο τό-
πος, που γεννήθηκαν η ελευθερία και η δη-
μοκρατία, είναι το πρότυπο οικονομικής και 
κοινωνικής αναπτύξεως, είναι το σημείο ανα-
φοράς και είναι η ζωογόνος πηγή της σημερι-
νής ή της μελλοντικής ευημερίας τους. 

(ζ) Πολλές ευρωπαϊκές χώρες εξακολουθούν να 
διακατέχονται από το αποικιοκρατικό σύνδρο-
μο και βλέπουν την Αφρική ως χώρο αποθέ-
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σεως πάσης φύσεως αποβλήτων (ακόμη και 
ραδιενεργών) και τους Αφρικανούς ως πολί-
τες δεύτερης κατηγορίας και πολλοί Ευρω-
παίοι επισκέπτονται την Αφρική ή επενδύουν 
στην Αφρική με κίνητρα και νοοτροπία αποι-
κιοκρατικά και με εργαλείο την διαφθορά των 
κρατικών παραγόντων. 

Η Αφρική έχει ξεκινήσει τον δρόμο της προς την 
ελευθερία, την δημοκρατία και τον εκσυγχρονισμό. 
Ο δρόμος αυτός είναι ένας δύσκολος και οδυνη-
ρός ΄΄τοκετός΄΄, ο οποίος απαιτεί υπέρβαση και 
ειρηνική διευθέτηση των διαφορών μεταξύ των 
αφρικανικών κρατών, αποφυγή και αποτροπή των 
εμφυλίων συρράξεων και των πολεμικών ανταγω-
νισμών, άμβλυνση των φυλετικών και εθνοτικών 
διαφορών μέσα από υπερεθνικές δομές με υπερε-
θνικούς σκοπούς, έγκαιρη και ταχεία ενσωμάτω-
ση της τεχνολογίας και της καινοτομίας, ταχεία και 
περιβαλλοντικώς επαρκή αξιοποίηση του πλούτου, 
επιτάχυνση των επενδύσεων και της αναπτύξεως.

Στον δρόμο αυτό η Αφρική χρειάζεται σοβαρή, αδι-
άλειπτη, αποτελεσματική και άδολη υποστήριξη, 
που θα εδράζεται σε αξίες, ιδεώδη και οράματα. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σήμερα η μοναδική 
οργανωμένη οντότητα, που διαθέτει υψηλό βιοτι-
κό επίπεδο, άρτιο νομικό υπόβαθρο, δημοκρατική 
ευαισθησία, ιδεώδη και όραμα για έναν ειρηνικό 
κόσμο. 

Η Ευρώπη μπορεί να γίνει ο στρατηγικός εταίρος 
της Αφρικής υλοποιώντας επενδύσεις σε όλους 
τους τομείς, παραδίδοντας τεχνολογία και καινο-
τομία, υλοποιώντας θετικά το ιστορικό παρελθόν, 
αποφεύγοντας τις αποικιοκρατικές αντιλήψεις του 
παρελθόντος και εξάγοντας δημοκρατία, πολιτισμό 
και γνώση. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη της Ευρώπης και οι 
μη κυβερνητικές οργανώσεις της Ευρώπης πρέπει 
εγκαίρως να υλοποιήσουν ένα μεγαλόπνοο πρό-
γραμμα παροχής ουσιαστικής βοηθείας στα αφρι-
κανικά κράτη με προτεραιότητα στους τομείς της 
παιδείας και της υγείας. 

Παραλλήλως, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δι-
αθέσει κάθε χρόνο 50 δισ. Ευρώ σε ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις, που θέλουν και μπορούν να επενδύ-
σουν στην Αφρική, και να παρέχει στις επιχειρήσεις 
αυτές επαρκή πολιτική στήριξη. Οι επενδύσεις αυ-
τές, που μπορούν να γίνονται σε όλους τους τομείς 
της οικονομίας κάθε αφρικανικού κράτους, θα εν-
δυναμώσουν τις τοπικές οικονομίες με την παροχή 
εργασίας, με την απόκτηση προστιθέμενης αξίας, 
με τους φόρους και τις ασφαλιστικές εισφορές και 
με την απόκτηση τεχνογνωσίας, και, το σημαντικό-
τερο, θα διευρύνουν την μεσαία τάξη της Αφρικής, 
που είναι εκ των πραγμάτων ο φορέας των ευρω-
παϊκών ιδεωδών. 

Οι επενδύσεις αυτές, θα έχουν δύο άλλα πιο ση-
μαντικά αποτελέσματα για την Ευρώπη: (α) Θα 
ανακόψουν τις μεταναστευτικές ροές Αφρικανών 
πολιτών προς την Ευρώπη, η ανακοπή δε αυτή θα 
είναι πλήρης, εάν οι επενδύσεις συνδυασθούν με 
την διακοπή των εμφυλίων συρράξεων και των 
πολεμικών συγκρούσεων μεταξύ των αφρικανι-
κών κρατών και την παγίωση των συνόρων και (β) 
Θα αποτρέψουν τον γεωπολιτικό εναγκαλισμό της 
Αφρικής από τον κινεζικό παράγοντα.         

Έτσι, η Αφρική θα αμβλύνει τις συγκλονιστικές 
μνήμες της αποικιοκρατίας και θα οδηγηθή στον 
εκσυγχρονισμό της και στην βελτίωση του οικονο-
μικού και κοινωνικού επιπέδου των λαών της και 
η Ευρώπη θα καταστεί η ζωογόνος, λυτρωτική και 
εκσυγχρονιστική δύναμη της Αφρικής, θα απαλλα-
γεί από το άγος της αποικιοκρατίας και θα νομιμο-
ποιήσει τον ρόλο της ως φορέως ελευθερίας και 
ως δυνάμεως εκσυγχρονισμού. 
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