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Πριν από περίπου πενήντα χρόνια είδαµε την αποξήλωση των 
περισσοτέρων ευρωπαϊκών αποικιακών αυτοκρατοριών στην Αφρική. Τα 
«νέα έθνη» που ξεπήδησαν γέννησαν υψηλές ελπίδες – και βέβαια η 
αλλαγή από την αποικιακή κυριαρχία µε το ρατσισµό της, τον εξωτερικό 
έλεγχο και τις εξορυκτικές οικονοµίες υπήρξε ένα βήµα προοδευτικό. 

Απογοητεύσεις της Ανεξαρτησίας 

Παρόλα αυτά, οι ελπίδες αυτές εξαφανίστηκαν σύντοµα. Από πολιτική 
σκοπιά, τα περισσότερα ανεξάρτητα Αφρικανικά κράτη κινήθηκαν προς 
τον σχηµατισµό δικτατορικών και µονοκοµµατικών καθεστώτων, 
συνήθως διοικούµενων από το εθνικιστικό κόµµα, που είχε πάρει την 
εξουσία τη στιγµή της ανεξαρτησίας – µε την πάροδο του χρόνου, ο 
στρατός έγινε επίσης σηµαντικός παράγοντας. Πολλά από αυτά τα 
καθεστώτα ήταν εξαιρετικά διεφθαρµένα, ακόµη και ληστρικά, και έτσι το 
χάσµα µεταξύ της ανερχόµενης τοπικής (ιθαγενούς) κυρίαρχης τάξης και 
των µαζών διευρύνθηκε ακόµα περισσότερο. 
Αυτά τα χάσµατα δε δηµιουργήθηκαν κατά την αποικιακή περίοδο, 
καθώς πολλές αφρικανικές κοινωνίες ήταν ήδη διαιρεµένες, όµως 
διατηρήθηκαν και διευρύνθηκαν µε τον καιρό. Οι νέες κυρίαρχες ελίτ 
ήταν στην πλειονότητά τους µορφωµένες οµάδες της µεσαίας τάξης, 
καθώς και παραδοσιακοί αριστοκράτες· από την ανεξαρτησία και µετά ο 
λαός ποτέ δεν κυβέρνησε τα «νέα έθνη». 
Από τη δεκαετία του ‘80, ακολούθησε ο νεοφιλελεύθερος 
µετασχηµατισµός. Η φτώχεια και η ανισότητα είναι εκτεταµένη, υπάρχει 
ανεργία σε µαζική κλίµακα και περισσότεροι άνθρωποι σε κατάσταση 
απόλυτης φτώχειας και σε εµπόλεµες ζώνες από οπουδήποτε αλλού 
στον κόσµο. Τα µετααποικιακά σχέδια εκβιοµηχάνισης των οικονοµιών, 
µε δηµιουργία τοπικής βιοµηχανίας µέσω κλειστών και προστατευτικών 
οικονοµιών, εν πολλοίς απέτυχαν. 

Απορρίπτοντας τις ρατσιστικές ερµηνείες  

Πώς µπορεί να εξηγηθεί αυτή η οικονοµική κατάσταση, αφήνοντας στην 
άκρη τη Νότια Αφρική µε την περίεργη ιστορία της; Μπορούµε αµέσως 
να απορρίψουµε απόψεις όπως ότι οι Αφρικανοί είναι περισσότερο 



διεφθαρµένοι ή λιγότερο ικανοί. ισχυρότερη από πολλές χώρες της 
δύσης. Εκτός από το ότι βασίζονται σε ρατσιστικές ιδέες, είναι γεγονός 
ότι τεράστιες οικονοµικές αποτυχίες, ανισότητα, καταπίεση και χαµηλά 
επίπεδα βιοµηχανικής ανάπτυξης συναντώνται οπουδήποτε, 
συµπεριλαµβανοµένων περιοχών της Ευρώπης, ιδιαίτερα στην ανατολή 
και το νότο της. 

Ο ρόλος της αποικιοκρατίας  

Μια πιο συνηθισµένη ερµηνεία, ευρέως διαδεδοµένη στην αριστερά, 
ρίχνει την ευθύνη σχεδόν ολοκληρωτικά στην αποικιοκρατία.  

Αυτό το επιχείρηµα σωστά επισηµαίνει ότι η είσοδος µεγάλου µέρους της 
Αφρικής στην παγκόσµια καπιταλιστική οικονοµία ως παραγωγού 
πρώτων υλών (από τη γεωργία ως τα µεταλλεία) την έβαλε σε 
µειονεκτική θέση. Όταν ο πυρήνας της οικονοµίας µιας χώρας βασίζεται 
στην εξαγωγή αγαθών όπως το κακάο ή το καλαµπόκι, η χώρα είναι 
πολύ ευάλωτη. Αν η ζήτηση ή οι τιµές πέσουν, εγείρονται σοβαρά 
προβλήµατα. Από τη στιγµή που οι ίδιες αυτές αγροτικές-µεταλλευτικές 
οικονοµίες χρειάζεται να εισάγουν ακριβά µα αναγκαία βιοµηχανικά 
προϊόντα, είναι δίπλα ευάλωτες.  

Πολλά µετααποικιακά σχέδια εκβιοµηχάνισης χρηµατοδοτήθηκαν από τα 
έσοδα των εξαγωγών των πρώτων υλών –από φόρους και, όπου η 
κρατική ιδιοκτησία ήταν εκτενής, από κέρδη– αλλά αυτά εξαντλήθηκαν τη 
δεκαετία του ‘70 µε την παγκόσµια καπιταλιστική κρίση. Για να σώσουν 
την κατάστα- ση, πολλά κράτη κατέφυγαν σε εκτεταµένο δανεισµό, όµως 
βρέθηκαν σε ακόµα χειρότερο χρέος. Μερικές χώρες, όπως η Ζάµπια, 
είχαν ένα περιθώριο 9 χρόνων από την ανεξαρτησία (1964) µέχρι την 
παγκόσµια κρίση (1973), για να προσπαθήσουν να αλλάξουν το µοντέλο 
λειτουργίας δεκαετιών· οι προοπτικές τους δεν ήταν ποτέ καλές.  

Οι αφρικάνικες οικονοµίες, που βασίστηκαν στην εξαγωγή πρώτων υλών 
που είχαν παραχθεί από φθηνό εργατικό δυναµικό, οδηγήθηκαν σε 
µεγάλες κρίσεις τη δεκαετία του ‘70.  

Πέρα από την αποικιοκρατία  

Το πρόβληµα, όµως, αυτής της ερµηνείας είναι ότι µας λέει πολύ λίγα 
σχετικά µε το γιατί οι χώρες που εξάγουν τόσο πο- λύτιµες πρώτες ύλες 
–όπως για παράδειγµα η Νιγηρία µε τη µεγάλη πετρελαϊκή βιοµηχανία– 
βρέθηκαν σε δεινά οικονοµικά µονοπάτια. Πράγµατι η Νιγηρία συνεχώς 
έχει ελλείµµατα ενέργειας και καυσίµων, αν και είναι η δωδέκατη στον 
κόσµο παραγωγός πετρελαίου. Συγκριτικά, δεν είναι όλες οι χώρες µε 



αποικιακή ιστορία παγιδευµένες στη θέση του παραγωγού πρώτων 
υλών ή του οικονοµικά αποτυχηµένου.  

Πέρα από τα προφανή παραδείγµατα όπως οι ΗΠΑ, που είναι πρώην 
Βρετανική αποικία, θα µπορούσαµε να συγκρίνουµε την Γκάνα µε τη 
Νότια Κορέα, µια βρετανική και µια ιαπωνική αποικία αντίστοιχα, που 
ανεξαρτητοποιήθηκαν µε λίγα χρόνια διαφορά κι έχουν µε παρόµοια 
οικονοµικά προβλήµατα, µέγεθος πληθυσµού και διάρκεια αποικιακής 
κυριαρχίας. Η Γκάνα έχει επιβιώσει για δεκαετίες οικονοµικής κρίσης και 
έχει χάσει δυτικές επενδύσεις και επιχειρήσεις για χρόνια. Η Νότια 
Κορέα, παρά τον εµφύλιο πόλεµο της δεκαετίας του 1950, έχει γίνει µία 
µεγάλη βιοµηχανική δύναµη µε οικονοµία ισχυρότερη από πολλές χώρες 
της Δύσης. 

Μια ιστορία της αποικιοκρατίας δεν µπορεί επίσης να εξηγήσει γιατί –
πέρα από τα προβλήµατα– η κυρίαρχη τάξη σε αυτές τις χώρες 
παραµένει εξωφρενικά πλούσια: εδώ τίθεται ένα ερώτηµα για τον τρόπο 
µε τον οποίο ελέγχονται οι πόροι, το οποίο χάνεται στις ερµηνείες που 
αναφέρονται µόνο στην αποικιοκρατία. Η επικέντρωση στα εξωτερικά 
προβλήµατα συσκοτίζει την εσωτερική ταξική δυναµική. 

Συσσώρευση µέσω της διαφθοράς 

Μόνο µε µια πιο κοντινή µατιά στην εσωτερική ταξική δοµή αναδύεται 
µια απάντηση. Στο µεγαλύτερο µέρος της υποσαχάριας Αφρικής, οι νέες 
κυρίαρχες τάξεις που ανέλαβαν την εξουσία µετά τις αποικιοκρατικές 
δυνάµεις, χρησιµοποίησαν το κράτος για να συσσωρεύσουν πλούτο. 
Αυτό, σε πολλές περιπτώσεις, πήρε τη µορφή της άµεσης διαφθοράς, 
που µε τη σειρά της οδήγησε σε ύφεση των οικονοµιών, καθώς άρχι- 
σαν να καταρρέουν υποδοµές ενέργειας και µεταφορών. Αντί να 
υπηρετήσει τα αυτοκρατορικά συµφέροντα, η κατάσταση αυτή οδήγησε 
σε µειωµένες εξαγωγές πρώτων υλών και πολιτική αστάθεια. 

Αφού η ανάδειξη διεφθαρµένων ηγετών είναι κεντρική εδώ, η ίδια η 
διαφθορά πρέπει να ερµηνευθεί. Την περίοδο της ανεξαρτησίας, σε 
αντίθεση µε άλλες περιοχές, δεν υπήρχαν και πολλά εµπόδια για την 
ντόπια καπιταλιστική τάξη. Υπήρχαν λίγοι ντόπιοι βιοµήχανοι, συγκριτικά 
π.χ. µε την Ινδία, πράγµα που σηµαίνει ότι ασκούνταν λίγες τοπικές 
πιέσεις προς το κράτος για να παρέχει κάτι. 

Αυτό σήµαινε ότι υπήρχε µικρό περιθώριο οι ελίτ που ανέλαβαν την 
εξουσία κατά την ανεξαρτησία να συσσωρεύσουν πλούτο –εκτός αν 
χρησιµοποιούσαν το κράτος. Με το κράτος να είναι ο βασικός 
συσσωρευτής, αναπτύχθηκαν διαµάχες στο εσωτερικό της κυρίαρχης 



τάξης, οδηγώντας σε έναν κύκλο καταστολής, στρατιωτικών 
πραξικοπηµάτων, µονοκοµµατικών καθεστώτων και αστάθειας. Συχνά 
σε αυτές τις συγκρούσεις έµπαιναν και φυλετικοί ή θρησκευτικοί διαχωρι- 
σµοί, οδηγώντας στη βία. 

Οι ταξικοί συσχετισµοί 

Τα κινήµατα της εργατικής τάξης ήταν επίσης αδύναµα (τα συνδικάτα 
ήταν σχετικά µικρά) και η αριστερά επίσης. Έτσι ήταν δύσκολο να µπει 
ένα φρένο στις διεφθαρµένες ελίτ. Όσο οι δικτατορίες εξαπλώνονταν, τα 
συνδικάτα και οι αντιφρονούντες καταστέλλονταν ή αφοµοιώνονταν. Στην 
ύπαιθρο, διατηρήθηκε το σύστηµα διοίκησης από αρχηγούς της φυλής 
και βασιλιάδες, που χρησιµοποιούσαν τις αποικιακές δυνάµεις. Οι µικροί 
αγρότες –στην πλειοψηφία τους χωρικοί– είναι πάντα δύσκολο να 
οργανωθούν, και η διοίκηση µέσω των αρχηγών των φυλών έκανε τα 
πράγµατα ακόµα δυσκολότερα. 

Εποµένως, αν και η αποικιακή ιστορία είναι µέρος του προβλήµατος, δεν 
θα ‘πρεπε να χρησιµοποιείται για να δικαιολο- γήσει την τοπική άρχουσα 
τάξη, που καταλήστευσε την περιοχή και διέλυσε τις χαµηλότερες/λαϊκές 
τάξεις. 

Το µπάχαλο της ελεύθερης αγοράς 

Τα νεοφιλελεύθερα µέτρα που υιοθετήθηκαν τη δεκαετία του 80 είχαν 
ανάµικτα αποτελέσµατα. Αφού επέρριψαν την ευθύνη για όλα τα 
προβλήµατα στην κρατική παρεµβατικότητα, αγνοώντας την παγκόσµια 
οικονοµία, πολλά από τα σχέδιά τους ήταν εντελώς λάθος – ακόµα και µε 
καπιταλιστικούς όρους. Γενικά η φτώχεια, οι απολύσεις και οι τιµές 
αυξήθηκαν κατακόρυφα, αν και µάλλον αυτό θα συνέβαινε ούτως ή 
άλλως. 

Το αποτέλεσµα ήταν µαζικές εξεγέρσεις που οδήγησαν σε αλυσιδωτές 
πτώσεις κυβερνήσεων. Από τη στιγµή όµως που αυτά τα κινήµατα 
«δεύτερης απελευθέρωσης» είχαν σχεδόν µηδαµινή πολιτική ατζέντα, 
εκτός από κάποιες δηµοκρατικές µεταρρυθµίσεις, τα περισσότερα 
βυθίστηκαν στην αφάνεια. Τα πολιτικά δικαιώµατα επεκτάθηκαν αλλά τα 
διεφθαρµένα κράτη διατηρούνται, όπως διατηρείται και η αγροτική-
µεταλλευτική οικονοµική δοµή. Η πρόσφατη ανάπτυξη εξαρτάται κυρίως 
από την αυξηµένη ζήτηση πρώτων υλών από την Ασία, αλλά τα βασικά 
προβλήµατα της φτώχειας και της αστάθειας παραµένουν. 

Η ανάγκη για µια ριζοσπαστική τοµή 



Μόνο µια ριζοσπαστική αλλαγή –µια νέα Αφρική βασισµέ- νη στην 
ελευθεριακή και σοσιαλιστική ανάπτυξη– µπορεί να σπάσει αυτό τον 
φαύλο κύκλο. Αυτό περιλαµβάνει τόσο τον αγώνα ενάντια στις 
αφρικανικές ελίτ, όσο και ενάντια στον ιµπεριαλισµό. Και αυτό µε τη 
σειρά του απαιτεί µια ρήξη µε τις ιδέες του «τρίτου κόσµου», που 
αγνοούν τα ταξικά ζητήµατα µέσα στην Αφρική και µε τον εθνικισµό, που 
καλεί σε ενότητα όλους τους Αφρικανούς – µία άνευ ουσίας ενότητα 
µεταξύ των τοπικών καταπιεστών και των θυµάτων τους. Χωρίς ένα 
προοδευτικό αριστερό και αναρχικό σχέδιο, οι απογοητεύσεις και η 
δυστυχία των µαζών απλώς θα καλυφθεί από κενές ιδέες (η 
«δηµοκρατία») ή αντιδραστικά κινήµατα (όπως το Boko Haram) και 
συναισθήµατα (ο ρατσισµός και το µίσος προς τους µετανάστες). 

*Το κείµενο γράφτηκε από τον Lucien van der Walt το 2015. Η ελληνική 
µετάφραση είναι της µεταφραστικής οµάδας της αναρχικής εφηµερίδας 
δρόµου «Άπατρις», στο τεύχος 34 της οποίας (καλοκαίρι 2016) 
δηµοσιεύτηκε.


