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Η απογοήτευση και οι προειδοποιήσεις κυριάρχησαν στην
πρόσφατη Σύνοδο της Αφρικανικής Ένωσης στην Αιθιοπία.
Χαρακτηριστική ήταν η δραματική προειδοποίηση την οποία
απηύθυνε προς τους Αφρικανούς ηγέτες ο Πρωθυπουργός της
Αιθιοπίας Μελές Ζενάουι, σύμφωνα με τον οποίο τα μισά και
πλέον κράτη της ηπείρου κινδυνεύουν να «αποτύχουν» ή να
χαρακτηριστούν ως «αποτυχημένα κράτη» (failed states), εάν
εντός της επόμενης δεκαετίας δεν καταφέρουν να αντιμετωπίσουν
την παγκόσμια οικονομική κρίση και τις κλιματικές αλλαγές.

Ο κ. Ζενάουι, στα πλαίσια της Συνόδου Κορυφής της Αφρικανικής Ένωσης που
διεξάγεται στην Αντίς Αμπέμπα της Αιθιοπίας, δήλωσε ότι οι Αφρικανοί ηγέτες πρέπει
από κοινού να απαιτήσουν την απόδοση ενός “πακέτου” από τις ανεπτυγμένες χώρες,
προς ανάκαμψη της αφρικανικής οικονομίας. Η οικονομική αυτή βοήθεια θα πρέπει να
έχει την μορφή αποζημίωσης από τα ανεπτυγμένα βιομηχανικά κράτη προς τα κράτη της
Αφρικής, για τις επιπτώσεις που αυτές έχουν υποστεί από την παγκόσμια
υπερθέρμανση. «Οι προοπτικές δεν είναι καθόλου ευοίωνες, η επόμενη δεκαετία
αναμένεται σκοτεινή για την Αφρική» προέβλεψε ο πρόεδρος της Αιθιοπίας.
Προ της εκκλήσεως Ζενάουι, είχε προηγηθεί η πρόταση του Λίβυου
ηγέτη Μουαμάρ Καντάφι για την δημιουργία Παναφρικανικής ομοσπονδίας, τις “Ηνωμένες
Πολιτείες της Αφρικής”. Ο Λίβυος ηγέτης και νέος προεδρεύων της Αφρικανικής Ένωσης
σχολιάζοντας την πολιτική κατάσταση στην ήπειρο στο πρακτορείο Reuters, ανέφερε
ότι «δεν υφίστανται πολιτικές δομές. Τα κόμματα είναι φυλετικά, και αυτό οδηγεί σε
αιματοχυσίες».
Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ο ρυθμός
ανάπτυξης στην Αφρική έπεσε το 2008 στο 3.4% από το 5,2 του 2007. Για το 2009 ο
ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα να σημειώσει εκ νέου
κάμψη, φτάνοντας στο 2,5%. Την ίδια στιγμή οι συνέπειες για το περιβάλλον εξαιτίας
της παγκόσμιας υπερθέρμανσης έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση των ακραίων καιρικών
φαινομένων, όπως καταιγίδων, πλημμυρών και ξηρασίας.
Ακόμα πιο σημαντική όμως μοιάζει να είναι η διαπίστωση του Διεθνούς Κέντρου
για την Τροπική Γεωργία, σύμφωνα με την οποία η καταστροφή που έχει επέλθει στο
έδαφος και στις καλλιέργειες, ως συνέπεια των κλιματικών αλλαγών, ίσως οδηγήσει
την ήπειρο, στην οποία ζουν ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι, σε μια χωρίς προηγούμενο
διατροφική κρίση βυθίζοντάς την στο χάος.
«Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε τις άμεσες συνέπειες των όσων εκτυλίσσονται
αυτή την στιγμή μπροστά στα μάτια μας. Η μοίρα των κρατών της Αφρικής θα
αποφασιστεί από το πόσο καλά και πόσο γρήγορα αυτά θα προσαρμοστούν στην
μεταβατική περίοδο στην οποία εισερχόμαστε. Διαφορετικά θα υποφέρουν και ίσως
αποτύχουν» προειδοποίησε ο Μελές Ζενάουι, ο οποίος κάλεσε τους ηγέτες των κρατώνμελών της Αφρικανικής Ένωσης να απαιτήσουν με πολύ εντονότερο τρόπο την υποβολή
μιας αποζημίωσης από τις ανεπτυγμένες βιομηχανικά οικονομίες οι οποίες είναι και
οι υπεύθυνες για την κρίσιμη κατάσταση τόσο στον περιβαλλοντικό όσο και στον
οικονομικό τομέα παγκοσμίως.
«Μία τράπεζα της οποίας η κατάρρευση θεωρείται εξαιρετικά σημαντική
λαμβάνει περισσότερη βοήθεια, περισσότερες χρηματικές εγγυήσεις από όση λαμβάνουν
όλα τα κράτη της Αφρικής μαζί. Πρέπει να επιμείνουμε, η Αφρική είναι τόσο
σημαντική για την παγκόσμια οικονομία, τουλάχιστον όσο είναι και μία από τις
τράπεζες που λαμβάνουν τις εγγυήσεις» συνέχισε ο Αιθίοπας Πρωθυπουργός, ο οποίος
κάλεσε τα αφρικανικά έθνη να ορίσουν από έναν αντιπρόσωπο για την Διάσκεψη Κορυφής
Κοπεγχάγης τον ερχόμενο Δεκέμβριο, γεγονός που σημαίνει ότι η «Μαύρη Ήπειρος» θα
λάβει μέρος με 53 αντιπροσώπους.
Το ίδιο απογοητευμένος με τους Ζενάουι και Καντάφι, φάνηκε και ο
Πρόεδρος της Αφρικανικής Τράπεζας Ανάπτυξης Ντόναλντ Καμπερούκα, ο οποίος έστρεψε
τα βέλη του προς τα ανεπτυγμένα βιομηχανικά κράτη: «Για δύο δεκαετίες η Αφρική
δούλεψε σκληρά και άρχισε να δρέπει τους καρπούς των προσπαθειών της. Τώρα ξαφνικά
υποφέρει από μια κρίση για την οποία δεν ευθύνεται».
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