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EgyRE lEjjEbb – SúlyoSbodó állAmI dISzfuNKcIoNAlITáS 

A KözéP-AfRIKAI KözTáRSASágbAN

ÍRTA: RobERT KloSowIcz

foRdÍToTTA: báNáTI áRoN

Az elmúlt két évtizedben a Közép-afrikai Köztársaság (République centrafricaine, 
[továbbiakban KAK]) az egész világon az újságok címoldalára került, a médiában 
pedig heti rendszerességgel szerepelt. A nemzetközi közösség szokatlan érdeklődése 
ez iránt az egyik legszegényebb afrikai ország iránt két egymást követő polgárhábo-
rúnak köszönhető. Először, 2012-ben, egy kormányellenes felkelés – Seleka néven 
– egyesítette a különböző lázadó milíciákat, majd egy évvel később a Seleka egy-
ségei által elkövetett erőszakos cselekményekre válaszul létrejövő falusi önvédelmi 
erők, anti-balaka néven keltek fel. Azonban azok az elemzők, akik az ország sorsát 
az elmúlt tizenkét évben, amióta Bozizé elnök katonai puccsal hatalomra került, 
figyelemmel kísérték, cseppet sem lepődtek meg, mivel már sokkal korábban is lát-
szott, hogy az állam működésképtelenné vált, összeomlása pedig csupán idő kérdése. 
A Közép-afrikai Köztársaság éveken át vezette a bukott államok, az instabilitás, sze-
génység, korrupció vagy a társadalom tragikus egészségi állapotának minden létező 
rangsorát.1 Ezen túl pedig a diszfunkcionális államok összes indikátora érvényes az 
országra. Ha figyelemmel kísérjük a Bukott Államok Indexét (angolul: Failed States 
Index – FSI), ami a legfontosabb jelen cikk szempontjából, – és amit egy washingtoni 
székhelyű think tank, a Fund for Peace a Foreign Policy-val együttműködve 2005 
óta évente publikál – evidenssé válik, hogy a KAK az állami összeomlás felé tart. 
Amióta az első felmérést publikálták, a KAK az elmúlt nyolc év folyamán sohasem 
került ki a tíz legműködésképtelenebb ország közül, sőt tavaly az első három bukott 
állam egyike lett (2005 – 20.; 2006 – 13.; 2007 – 10.; 2008 – 10.; 2009 – 8.; 2010 – 8.; 
2011 – 8.; 2012 – 6.; 2013 – 9.; 2014 – 3).2 E cikk a szerző diszfunkcionális államok 
iránt tanúsított érdeklődésének eredményeként jött létre, mely többek között a 2010 
júliusától szeptemberig tartó közép-afrikai köztársasági kutatóútja során alakult ki, 
és amely a „Bukott államok és azok diszfunkcionális hatása a nemzetközi kapcsola-
tok regionális és globális dimenzióira” elnevezésű kutatási projekt része volt. 

A KAK egyike a világ legelmaradottabb országainak, részesedése a világgaz-
daságból nem haladja meg a 0,01 százalékot.3 A gazdasági fejlődést többek között 
az instabil politikai helyzet, a képzett munkaerő hiánya, a fejletlen közlekedési inf-
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rastruktúra, a korrupció és a kiterjedt feketegazdaság (főként gyémántcsempészet) 
hátráltatja. A közlekedési hálózat alulfejlett, vasúthálózat nem létezik, az ország 
23.800 km hosszú közúthálózatának pedig csupán 3 százaléka szilárd burkolatú, 
melynek következtében az esős évszakban az utak többsége járhatatlan. Ami a 
szegénység és az alulfejlettség mellett szintén hatással van az ország helyzetére, az 
oktatás rendkívül alacsony színvonala és az egészségügy gyakorlatilag teljes hiánya 
(a legtöbb kórházat és klinikát missziók üzemeltetik). Az átlagéletkor 49 év, a népes-
ség 13 százaléka HIV fertőzött és a 15 év feletti lakosság 50 százaléka írástudatlan.4 
Az országban tapasztalható szegénységet a különböző statisztikák is igazolják – a 
Human Development Index (HDI) 2013-ban a világ 186 országából a Közép-afrikai 
Köztársaságot a 180. helyre sorolta.5 Az ország fő erőforrásai a nyersanyagok, főként 
a gyémánt, az uránium és fa, melyek közül a gyémánt önmagában az export 50 
százalékát teszi ki. Az állam pénzügyi helyzete szánalomra méltó, mivel az ma is 
a tíz évvel ezelőtti helyzethez hasonlít, amikor az államkincstár ajtajára egy darab 
papírt tűztek, melyen az alábbi felirat volt olvasható: „A költségvetésben tapasztal-
ható feszültségek következtében további intézkedésig minden kiadás felfüggesztve”, 
egyértelműen jelezve az állampolgároknak, hogy államcsőd következett be.6

A társadalom belső konfliktusainak mértéke
A szubszaharai Afrikában a komplex etnikai szerkezetek inkább általánosak, mint 
kivételesek. A világ ezen részét még mindig a nemzetállamokat megelőző etnikai 
tudatosság különböző formái jellemzik. A problémát a gyarmati örökség súlyos-

Börtönudvar, Bouar, 2010. A szerző fotói.<
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bította, mivel az európai nagyhatalmak befolyási övezeteik kijelölésekor nem 
vették figyelembe az etnikai és kulturális különbségeket. A függetlenség elnyeré-
sét követően a politikai elit és a jól működő civil társadalmi intézmények hiánya 
oda vezetett, hogy ma a politikai rendszer részeként etnikai alapú csoportok ver-
sengenek egymással. A Közép-afrikai Köztársaságban több mint 80 etnikai csoport 
él, melyek egymással rivalizálnak a politikai hatalom megszerzéséért.7 A helyze-
tet tovább bonyolította a az utóbbi időben megfigyelhető szektariánus konfliktus 
is, amikor Bozizé elnök leváltását követően az iszlamista Seleka csoport került 
hatalomra. Az etnikai csoportok által elkövetett állami visszaélések az országban 
mindennaposak, melyet a függetlenség elnyerése óta eltelt időszak történelme is 
alátámaszt. Amikor André Kolingba tábornok hatalomra került az 1981-es kato-
nai puccsot követően kizárólag etnikai és törzsi megfontolásokat vett figyelembe 
az állami és katonai pozíciók betöltésénél. Kolinbga az ország déli részében élő 
jakoma (yakoma) törzs tagja volt és elnökségének ideje alatt a törzsének tagjai (akik 
a népesség csupán 5 százalékát teszik ki) foglalták el az állami és katonai kulcs-
pozíciók többségét. A fegyveres erők feltöltésénél szintén az etnikai hovatartozás 
volt a döntő.8 Ennek később komoly következményei lettek, amikor Kolingbát Ange-
Félix Patassé váltotta az elnöki pozícióban. Mivel utóbbi az ország északi részéből 
származott, Patassé nem bízott a hadsereg tisztjeiben, akiknek többsége a jakoma 
törzsből való volt, így alulfizette őket, ugyanakkor pedig létrehozta a jólfizetett 
„Unité de sécurité présidentielle”-t és különböző milíciákat, akiknek tagjait viszont 
többnyire északról toborozták. Következésképpen számos felkelés tört ki az új elnök 
ellen 1996 és 1997 folyamán. Az elnök lévén, hogy bizonytalan volt saját hadseregét 
illetően külső segítségért folyamodott. Abban az időben ezt a segítséget Líbia veze-
tőjétől, Moammer Kadhafitól kapta meg, aki egy 300 fős jól felszerelt és jól képzett 
kommandót küldött neki. Miután eltaposta a felkelést Patassé figyelme a jakoma 
törzsre irányult, aminek következményeként számos bűntettet és erőszakos cselek-
ményt követtek el civilek ellen, végül pedig egy valóságos exodusban 20 ezer ember 
kényszerült elhagyni otthonát. A 2001-es államcsíny kísérlet idején Patassé ismét 
a líbiaiak segítségét kérte, gyémántkitermelési monopóliumot ígérve Kadhafinak, 
valamint Jean-Pierre Bemba Kongói Felszabadítási Mozgalomától (Mouvement pour 
la Libération du Congo – MLC) bérelt lázadókat, akik kegyetlenségükkel és hábo-
rús bűntetteikkel váltak hírhedté. Ezek az egységek portyáik során végigrabolták, 
gyilkolták, és erőszakolták az ország déli részeinek lakosságát, aminek következ-
tében hozzávetőleg hatvanezer embernek kellett kényszerből elhagynia otthonát.9 
A 2012-ben megbuktatott Bozizé szintén nem bízott a hadseregben, Republikánus 
Gárdája (Garde Républicaine) kizárólag az úgynevezett „patriótákból”, valamint a 
velük érkezett csádiakból állt, akik mind támogatták Bozizét.10  Az elnök fia, Jean-
Francis Bozizé pedig védelmi miniszter lett. 

A KAK etnikai mozaikjának egy másik részét a muzulmán lakosság jelenti, 
melyet a 2012-es konfliktus kitörését megelőzően a teljes lakosság 15-17 százalé-
kának becsültek.11 A muzulmánok bevándorlók leszármazottai, akik többnyire a 
KAK-al északon szomszédos államokból, főként Csádból érkeztek. Igen jelentős 
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az országra gyakorolt hatásuk, mivel a kiskereskedelmet és a bányászatot is nagy-
részt ők tarják kézben. A muszlimok és a főként keresztény (75 százalék) valamint 
animista (10 százalék) őshonos lakosság közötti ellentét nem csupán felekezeti, de 
szociális és etnikai színezetű is. Ez feszültség a Séléka hatalomra jutását követően 
tovább erősödött, mivel az országban élő csádi lakosság egy része nyíltan támogatta 
a felkelőket.

A hatalom privatizációja
A diszfunkcionális államok nem csupán kevés feladatot látnak el, de még azt a keve-
set sem képesek hatékonyan elvégezni. Általános szabály, hogy ezek az államok nem 
rendelkeznek egy erős hatalmi maggal, mely képes lenne megakadályozni a közélet 
anarchiába fulladását, és nem képesek a társadalmi konfliktusok kezelésére sem. 
Az állami összeomlás legnyilvánvalóbb jele, hogy az állam elveszíti az erő alkalmazá-
sának monopóliumát saját felségterületén, más szóval az állami erőszak-monopólium 
kontrollálatlan módon kerül a klánok és etnikai csoportok helyi vezetőihez. Az ilyen 
helyzetek általában polgárháborúhoz vezetnek, melyet gyakran kísérnek éhezések, 
járványok, tömeges elvándorlás, etnikai tisztogatás, mészárlás és nemi erőszak-
hullámok. Az állam tehetetlensége, hogy irányítsa a közéletet, és szuverenitásának 
tényleges elvesztése pedig számos lehetőséget kínál a nem-kormányzati aktoroknak, 
hogy a káosz közepette bűnözői tevékenységet folytassanak és kizsákmányolják a 
természeti erőforrásokat. Bozizé uralma alatt az ország egyharmada felett megszűnt 
az állami felügyelet, így főként az északi területeken, Bangui térsége felett három fő 
fegyveres lázadó csoport gyakorolta az irányí-
tást. Ezek az „Union des forces démocratiques 
pour le rassemblement” – UFDR, a „l’Armée 
populaire pour la restauration de la république 
et la démocratie” – APRD és a „la Convention 
des patriotes pour la justice et la paix” – CPJP, 
mely utóbbi jelentős mértékben finanszí-
rozta tevékenységét a természeti erőforrások 
kizsákmányolásából és az azokkal való keres-
kedelemből.12 Másrészről viszont az ország 
délkeleti részében a Lord Resistance Army 
(LRA) ütött rajta a lakosságon. A LRA gya-
korlatilag a mai napig jelen van a térségben 
kihasználva a Kongói Demokratikus Köz-
társaság és a Közép-afrikai Köztársaság 
kormányainak gyengeségét, civileket mészá-
rol le, gyermekeket rabol el és képez ki 
katonának és büntetlenül kel át ezen országok 
határain.13 Ugyanakkor az ország északkeleti 
részén a szudáni illetőségű Janjaweed milí-
cia ütött rajta, átlépve a KAK határát, hogy a 

„A diszfunkcionális álla-
mok nem csupán kevés 
feladatot látnak el, de 
még azt a keveset sem 
képesek hatékonyan 
elvégezni. általános 
szabály, hogy ezek az 
államok nem rendelkez-
nek egy erős hatalmi 
maggal, mely képes 
lenne megakadályozni 
a közélet anarchiá-
ba fulladását, és nem 
képesek a társadalmi 
konfliktusok kezelésére 
sem.”
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menekülő darfuri lakosokat üldözőbe vegye és a fiatal férfiakat elrabolva besorozza 
őket milíciáiba.14

A fegyveres erők állapota
A működésképtelen államokban a fegyveres erők általában mind kiképzésüket, mind 
fegyelmezettségüket és felszereltségüket tekintve gyengék. A hadsereget politikai 
csatározásokba rángatják, és a gyakori államcsíny-kísérletek, valamint az ellenzék 
elleni büntető expedíciók demoralizálják állományát. Létezik egy szabály, miszerint 
aki irányítani képes a fegyveres erőket, azé a hatalom, és ezen irányítás elvesztése 
egyenértékű a hatalom elvesztésével. A hadsereg azonban nem védelmezi az ország 
érdekeit, annak határait és lakosságát sem képes megvédeni. Sőt, olykor a hadse-
reg az elnyomó, és a katonákra csak a „kisebbik rosszként” tekintenek. Valójában 
sokszor zavaros a határvonal, mivel a gyakori államcsínyek és polgárháborúk követ-
keztében a lázadó egységekből vezetőjük hatalomra kerülése után állami hadsereg 
lesz, az állami hadsereg katonái pedig lázadó egységekként alakulnak újjá. Nincs 
ez másként a Közép-afrikai Köztársaságban sem. A forces armées centrafricaines – 
FACA, a Közép-afrikai Köztársaság hadserege (a francia hadsereget nem számítva) 
kulcsszerepet játszik a hatalom megszerzésében és megtartásában. Az ország törté-
nelme során a hadsereg, mint a politikai konfliktusokba rángatott erő, szinte minden 
esetben szerepet játszott az ország elnöki pozícióiban bekövetkező változásokban. 
Dacko, Bokassa, Kolingba, Bozizé és Djotodia elnökök mind katonai puccs segít-
ségével kerültek hatalomra a helyi hadsereg vagy külföldi zsoldosok segítségével. 
Az öt elnökből négy ráadásul korábban a hadsereg vezérkari főnöke volt. Az ország 

François Bozizé választási plakátja egy üzlet ajtaján, Bocaranga, 2010.<
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első elnöke, David Dacko uralmát Jean-Bédel Bokassa vezérkari főnök döntötte meg. 
1979-ben azonban Dacko francia kommandósok segítségével a Baracuda hadművelet 
keretében visszatért a Közép-afrikai Köztársaságba, hogy visszaszerezze hatalmát. 
1981-ben újra megdöntötték elnökségét, ezúttal egy másik hadvezér André Kolingba 
tábornok személyében. Az egyetlen elnök, akit demokratikus úton választottak meg 
(1993-ban) Ange-Félix Patassé volt, aki viszont igen hamar népszerűtlenné vált a 
hadsereg köreiben, mivel a tisztek és katonák többsége olyan déli törzsekből szár-
mazott akik Kolingbát támogatták. 1996 és 1997 folyamán az alulfizetett hadsereg 
számos felkelést szított az országban és 2001-ben egy sikertelen államcsíny kísé-
reltre is sor került. Miután a honi hadsereg lojalitására nem számíthatott, Patassé 
Líbiától és a Kongói Demokratikus Köztársaságtól kért segítséget. 

A KAK hadserege nem csupán alulképzett, de egyben kiszámíthatatlan is. 
A demoralizálódott katonák számtalanszor fejezték ki elégedetlenségüket számos 
lázadást szítva elmaradt bérük kifizetéséért. A puccsokban való részvétel bizonyo-
san nem járult hozzá a morál javulásához, mindemellett pedig a hadsereget gyakran 
kritizálják az emberi jogok gyakori megsértéséért, korruptságáért és a nők ellen 
elkövetett szexuális erőszakért.  Következésképpen, mikor eljön az „igazság pilla-
nata”, amilyen a legutóbbi Seleka felkelés is volt, a hadsereg nem képes hatékonyan 
ellátni feladatait és általában dezintegrálódik. 

A fent leírtakra kiváló például szolgálnak a 2013. márciusi események, amikor 
24-én a Seleka-lázadok átvették az irányítást a főváros felett és pár nappal később 
már az egész országot az ellenőrzésük alatt tartották. A Seleka harcosai főként Csád-
ból és Szudánból érkeztek és többségük arabul beszél, nem ismerve a franciát és a 
sangót. A kezdeti offenzíva idején számuk több mint ötezerre volt tehető, azonban 
később ez több mint ötszörösére növekedett. Az újonnan toborzottak pár napos 
kiképzés után fegyvert és egyenruhát kaptak és besorozták őket a közép-afrikai 
hadseregbe. Lévén, hogy nem sok elképzelésük volt a becsületről és a katonai fegye-
lemről, számos esetben követtek el olyan visszaéléseket, mint a lopás, nemi erőszak, 
erőszakos pénzszedés út menti ellenőrzőpontoknál, boltokban, vásárokban és egyéb 
helyeken. Ezeket a visszaéléseket pedig feljebbvalóik kifejezett vagy hallgatólagos 
hozzájárulásával követték el. Valójában még a katonai rangokat is a különböző afri-
kai országokban folytatott hadjárataik során szerzett „érdemeiknek” köszönhetik, 
nem pedig kiképzésüknek és hosszú szolgálati idejüknek.15 

A Selekához köthető katonák cselekményeinek köszönhető az Anti-Balaka moz-
galom, mely célul tűzte ki az „idegenek” (azaz a Seleka-lázadók – akiket iszlám 
vallásúakként azonosítanak)  kiűzését.  Ez vezetett el a véres polgárháború mészár-
lásokkal és nemi erőszakkal teli második szakaszához, melynek következtében 
muzulmánok ezrei kényszerültek elhagyni otthonaikat.  

Háborúk
A háborúk az állami összeomlás legvéresebb következményei, és az elmúlt tizenkét 
év során a Közép-afrikai Köztársaságban három olyan komoly belső konfliktus is 
zajlott, melyek magukon viselték a polgárháború jegyeit, és amelyek a lakosság szen-
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vedéséhez vezettek; több ezren sebesültek meg, haltak meg vagy váltak hontalanná. 
Egy gyéren lakott országban az ilyen konfliktusok katasztrofális következmények-
kel járnak, mivel a konfliktusban résztvevő felek nem követik a hadviselés olyan 
alapvető szabályait sem, mint a civilek, a hadifoglyok és a vallási helyek megkí-
mélése. Az ilyen hadviselés következményeivel kapcsolatos felelősség teljes hiányát 
tovább súlyosbítja, hogy a hadviselő felek rendkívül decentralizáltak és a demo-
ralizált egységek csak átmenetileg cselekednek koordináltan, többnyire a nagyobb 
katonai műveletek idején. Mi több, a háborús felek idegen országok zsoldosait is 
alkalmazzák, melyek nem azonosulnak a helyi lakossággal és csak a fosztogatásra 
koncentrálnak – többnyire a csádi, szudáni és kongói demokratikus köztársasági 
zsoldosok viselkednek a legkegyetlenebbül.16

A Közép-afrikai Köztársaságban az Ange-Félix Patassé és François Bozizé 
ezredes között dúló hatalomért folytatott harc szétrombolta az országot és a lakos-
ságot éhínség-közeli állapotba sodorta, amikor az egymással hadakozó politikusok 
külföldi hadseregektől kértek segítséget (Patassé líbiai és kongói zsoldosoktól, 
Bozizé csádiaktól), akik kifosztották az ország (főként marhából és szárnyasokból 
álló) állatállományát. A legyőzött Patassé egységeinek egy része átalakult civileket 
fosztogató útszéli bandákká. Ez a gyakorlat különösen az ország északi területein, a 
csádi határ közelében volt nyomasztó, ahol az úgynevezett útonállók egykori csádi 
katonák voltak, akik fegyverrel a kézben néztek könnyű préda után.17 A nbororo 
nép különösen megszenvedte tevékenységüket, mivel ellopták megélhetésük alapját 
képező szarvasmarháikat.

A francia hadsereg katonái a KAK fővárosában, Bangui, 2010.<



30 Afrika Tanulmányok

A régió destabilizációja
A diszfunkcionális államok gyakran nem 
csupán belső küzdelmeiktől gyötrődnek, 
de egyben a környező országok konfliktu-
sainak bölcsői is, ily módon destabilizálva 
egész régiójukat. Mivel képtelenek területü-
ket ellenőrizni, így az onnan a szomszédos 
országok ellen indított agressziót sem képesek 
megelőzni. A KAK instabilitása a környező 
országokra is hatással van, és gyakran külső 
beavatkozásokhoz vezet (szomszédjait is 
beleértve). Ilyenek voltak a Csád, Szudán, 
a Kongói Demokratikus Köztársaság és az 
egykori gyarmatosító, Franciaország, továbbá 
a nemzetközi szervezetek, mint például az 
ENSZ vagy az Európai Unió – az ENSZ misz-
sziója a Közép-afrikai Köztársaságban és 
Csádban (MINUCART), EUFOR Csád/KAK, 
a Közép-afrikai Gazdasági és Monetáris Kö-
zösség (CEMAC) beavatkozásai.18 

A KAK és Csád a történelem folyamán többször támogatta a másik ország lázadó 
csoportjait a központi kormányzattal szemben. 2003-ban például Bozizé ezredes 
felkelése az akkori elnök, Patassé ellen Csádban kezdődött Idriss Déby csádi elnök 
hivatalos támogatásával. Később a csádi elnök támogatta Bozizé elnököt, hogy 
leverje a KAK északi részén a felkelőket azért, nehogy a határ két oldalán harcoló 
felkelők egyesülhessenek és a csádi felkelők a KAK területén is megerősödjenek.19 
A csádi hatóságok voltak azok, akik letartóztatták és átadták a KAK kormányának 
Charles Massit, a CPJP lázadó csoport vezetőjét, mely az ország északi részén tevé-
kenykedett. Továbbá, szintén csádi csapatok voltak azok, akik 2010 novemberében 
kiszorították a fent említett lázadókat a stratégiailag fontos északi Birao városából, 
s mindezt szintén a bangui kormány kérésére.20 

Szudán viszont a Bozizével szembeni felkelőket támogatta a Közép-afrikai 
Köztársaságban. Kartúm hallgatólagos hozzájárulásával a muzulmán Janjaweed 
fegyveres milíciák rajtaütöttek a KAK területén található menekülttáborokon.21 Mi 
több, a szudáni kormányhadsereg számos alkalommal hajtott végre katonai művele-
teket a KAK területén bujkáló lázadóik ellen. 

A csádi lázadók többek között a KAK területéről indították el 2006 áprilisában 
Mahmat Nour vezetésével a csádi főváros, Ndjamena elleni támadásukat és az is 
tudvalevő, hogy közép-afrikai zsoldosok is voltak közöttük.

Korrupció
A korrupció inherens eleme a gyenge és káoszba zuhant országok valóságának 
beleértve az államapparátus minden hivatalnokát a hétköznapi aktatologatótól a 

„A diszfunkcionális álla-
mok gyakran nem csu-
pán belső küzdelmeiktől 
gyötrődnek, de egyben 
a környező országok 
konfliktusainak bölcsői is, 
ily módon destabilizálva 
egész régiójukat. mivel 
képtelenek területüket 
ellenőrizni, így az onnan 
a szomszédos országok 
ellen indított agressziót 
sem képesek megelőzni.”
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legmagasabb szintű hatóságokig. Ezekben az országokban a korrupció nem csupán 
egy társadalomilag elfogadott jelenség, de valójában hivatalos mellékkereset, sőt, 
gyakran az egyetlen fő bevételi forrás is. A korrupció mindenütt jelenlévőségének 
következtében az ország átlagpolgára teljesen védtelen vele szemben, mivel esélye 
sincs a hivatalos döntések ellen tiltakozni. Az állami tisztviselő, vagy katona, aki 
egy útakadálynál posztol és órákig váratja az arra haladót egy mondvacsinált ok 
miatt, majd hirtelen azonnali áthaladást kínál neki kenőpénzért cserébe, vagy a 
vámtiszt a határon, aki olyan díjakat akar megfizettetni, melyek hivatalosan nem 
léteznek, maguk is fizetnek feletteseiknek, hogy megtarthassák állásukat. A felet-
tesek pedig a saját főnökeiknek fizetnek, és ez így megy egészen a köztisztviselői 
ranglétra legtetejéig. Következésképpen a polgároknak esélyük sincs a korrupcióval 
szembeni védelemre, a közérdek nem fontos, a polgárok és állami alkalmazottak 
pedig nem is respektálják azt. Attól a pillanattól kezdve, hogy átléptük a Közép-
afrikai Köztársaság határát mindenütt találkozhatunk a korrupcióval. A határőrök 
és vámtisztek számla nélkül fizettetnek az emberrel díjakat, az út menti ellenőrző-
pontokon a katonáknak „útdíjat” kell fizetni, de a nyersanyagok (főként gyémántok) 
bányászatához és a fakitermeléshez is a zsebünkbe kell nyúlni, ha engedélyt szeret-
nénk kapni. A gyémántokhoz köthető korrupcióról szól Mads Brüger nagysikerű 
Nagykövet úr című dokumentumfilmje is.22 Robert Wieczorek misszionárius az 
országban uralkodó korrupciót a következőképpen írja le: „A gyémántok bányásza-
táról és kereskedelméről szóló törvényt ismét megreformálták, mivel kiderült, hogy 
az értékes kövek legalább felét kicsempészték az országból. A Munkaügyi Minisz-
térium által lefolytatott vizsgálat szerint a közalkalmazotti pozíciók 10 százaléka, 

Utca Bimbo-ban (Bangui délnyugati központja), 2010.<
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azaz körülbelül kétezer állás fiktív [...] A múltban és a jelenben a különböző egyen-
ruhás alkalmazottak pénzsóvárságának kielégítése mindig könnyen ment. Elegendő 
pusztán kiengedni őket az utakra, hogy barikádokat emeljenek, és ott megkérjék 
az arra haladókat, hogy „működjenek együtt a formalitásokkal”, azaz, fizessenek 
fejenként 500 közép-afrikai frankot”.23 Pár évvel ez előtt sokat szerepelt a hírekben 
egy lengyel utazó, Maciej Pastwa, akit letartóztattak a Közép-afrikai Köztársa-
ságban. A rendőrség őrizetbe vette, mivel nem volt hajlandó kenőpénzt fizetni. A 
lengyel ugyanis azért utazott Afrikába, hogy egy iskolát és kutat építsen a leginkább 
nélkülöző lakosságnak.24 Létezik egy elmélet, miszerint az ilyen országokban két 
módja van, hogy elintézd a dolgokat: vagy ismersz valakit, vagy fizetned kell. A 
Transparency International által közzétett Korrupció Érzékelési Index (CPI) szerint 
a vizsgált 170 országból a KAK az elmúlt 5 évben végig a 144-145. helyezést érte 
el – így az egyik legkorruptabb ország a világon.25

Konklúzió
Összegzésképpen elmondható, hogy a Közép-afrikai Köztársaság az állami 
diszfunkcionalitás minden jellemzőjét magáénak tudhatja, és nincs jele annak, hogy 
a helyzet jelentősen változna a közeljövőben. A kormány nem képes a határokat 
ellenőrizni, a hadsereg demoralizálódott és dezintegrálódott, és az ország területén 
egy belső vallási és etnikai konfliktus van folyamatban. A KAK, melyet a világ 
egyik legszegényebb államának tartanak, teljesen lepusztult. Annak ellenére, hogy 
ideiglenes elnököt választottak, aki várhatóan a választások lebonyolításáig marad 
hivatalban, az erőszak tovább folyik és közel egy millió embernek kellett elhagynia 
otthonát – ami a lakosság 20 százalékát jelenti.26 
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Over the last two years, the Central African 
Republic (CAR) has been running through 
newspaper headlines all over the world, and 
is present in the media almost on a weekly 
basis. This unusual interest of the international 
community in one of the poorest countries in 
the world has resulted from two successive 
civil wars: first, in 2012 the anti-government 
rebellion drawing together the alliance of rebel 
militia factions – the Seleka, and a year later the 
insurrection by the Anti-Balaka. However, the 
CAR has demonstrated state dysfunctionality 
features for a long time and it has been leading 
all possible rankings of failed states, instability, 
poverty, corruption etc. This article is an attempt 
to analyse the causes of this situation, taking 
into account, among other things, the author’s 
experience from field research in the country.
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