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hozott. Még 1993-ban az egyezményt megpecsé-
telQ kézfogás reggelén nem volt rá garancia, hogy 
a Hamász üdvözölni fogja. A Hamász ellene 
volt a megállapodásnak, és ahogy hajnalodott, a 
levegQ egyre inkább megtelt az égQ autógumik 
füstjével. De mindössze csak pár másodperc alatt 
– amennyi idQ Arafatnak és Rabinnak kellett egy 
kézfogáshoz – a Hamász zöld zászlai beleolvad-
tak a PFSZ és Palesztina zászlóinak piros, fekete, 
fehér és zöld színeinek reményt adó tengerébe. 
Ma fennáll a veszély, hogy a Hamász – az új 
„mérsékelt tábor” – zöld zászlai elt_nnek az ISIS 
fekete zászlai között.

Ha most megsz_nne a mindent megbénító izra-
eli ellenQrzés, gyorsan megváltozna a légkör. Ha 
kézzel fogható jelei lennének egy újabb komoly 
törekvésnek a béke megteremtésére, a gázaiak 
megtalálnák a módját, hogy felülkerekedjenek a 
kedveszegett szélsQségeseken. Egy New York-i 
konferencián, melyet a Haaretz izraeli folyóirat 
szponzorált, Robert Malley, az ISIS elleni fel-
lépés megszervezésével megbízott fehér házbeli 
hivatalnok kijelentette, hogy az izraeli–palesz-
tin konfliktus megoldása „nagyban hozzájárulna 
a szélsQségesség megfékezéséhez” Gázában és 
másutt is. A konfliktus miatt tehetetlen nyugati 
nemzetek rosszabb utat is választhatnának, mint 
hogy tárgyalásokat kezdenek Omár Hamsszal, a 
radikális szalafista sejkkel, aki ellenzi az erQsza-
kot, és aki világossá tette, hogy hajlandó a vitára 
és bizonyos fokú modernizációra; továbbá élete 
kockáztatásával lépett színre, hogy muzulmán 
nézQpontból világítsa meg a dolgok állását, és 
hogy figyelmeztessen a várható következmé-
nyekre.

Beszélgetésünk elején a sejk elmondta, hogy 
az egyetlen nyugati, akivel eddig találkozott, egy 
gázában tartózkodó brazil katolikus pap volt, aki 
nemrégiben eljött hozzá, mert aggódott, hogy a 
szalafisták betiltják a karácsonyt. „Biztosítottam, 
hogy mi pusztán csak tanácsoltuk a muzulmánok-
nak, hogy ne ünnepeljék meg a karácsonyt. Nagyon 
jól kijöttünk egymással. Együtt ebédeltünk.”

Omár Hamsz minden bizonnyal igen bátor em-
ber. Az al-Kasszam rendQrsége szerint a szíriai 
ISIS kollaboránsnak bélyegezte mind az Ibn Báz 
Intézetet, mind Hamsz sejket magát, mert szóba 
áll a Hamásszal. Kérdésemre, hogy vajon fél-e 

az ISIS ellenében nyilatkozni, azt felelte, hogy 
nem hiszi, bárki is „teljes biztonságban” lenne a 
világon, és hozzátette, hogy a nyilvános megszó-
lalás természetesen hordoz magában veszélyeket. 
Ha a Dáás úgy ítéli meg, hogy „Omár sejk akadá-
lyokat gördít az útjukba – mondta –, meg tudják 
találni a módját, hogy megszabaduljanak tQle”.

(The New York Review of Books)

Zanny Minton Beddoes

Kevesen vannak a kiválasztottak 
Középosztály Afrikában

Afrikában fQként gazdagok vagy szegények 
vannak, de nincs középosztály. Ez némi ag-
godalomra adhat okot a szilárd demokráciák 
terjedésében bízók számára.

Ha Ghána fQvárosában, Accrában járva beülünk 
egy kávéházba a pénzügyi negyedben, az elénk 
táruló látvány szinte bárhol fogadhatna bennünket. 
Üvegborítású felhQkarcolók árnyékában ameri-
kai angolt beszélQ vállalkozók lattét rendelnek 
és excel-táblázatokat nézegetnek. „Ez még akár 
öt évvel ezelQtt is elképzelhetetlen lett volna – 
mutat körbe Joseph Baffour, helyi pénzember. 
– Hihetetlen, milyen nagy változások történtek.”

Egy olyan kontinensen, mely valamikor egyet 
jelentett a háborúval, éhséggel és a szegény-
séggel, a gazdasági növekedésnek és városiaso-
dásnak köszönhetQen elkezdett megjelenni egy 
középosztály. Felemelkedése sokat köszönhet 
a demokrácia terjedésének és a jogállamiság 
megjelenésének – az ilyen jellemzQkkel bíró or-
szágok több gazdasági lehetQséget kínálnak, mint 
azok, melyekben az ország jövedelmének legna-
gyobb része néhány hatalmon lévQ politikushoz 
vándorol. Válaszul az új középosztály felemelte 
hangját, és tiszta, elszámoltatható kormányzást és 
közszolgáltatásokat követelt. Nic Cheeseman, az 
Oxfordi Egyetem Afrika-tanulmányok tanszéké-
nek oktatója egy tanulmányában rámutatott, hogy 
Kenyában minél gazdagabbak az emberek, annál 
valószín_bb, hogy a demokráciát támogatják (és 
az ellenzékre szavaznak).
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Mégis, ha kilépünk a kontinensen gomba módra 
szaporodó légkondicionált plázákból, máris látszik, 
mennyire vékony szelete a népességnek ez a feltö-
rekvQ középosztály. A kávézgató ínyencektQl pár 
mérföldnyire lejjebb az úton füstoszlopok kígyóz-
nak az accrai nyomornegyed, Agbogbloshie digitá-
lis szemétlerakója fölött. Férfiak százai dolgoznak 
itt életük kockáztatásával, hogy hasznos fémeket 
égessenek ki régi elektromos berendezésekbQl. 
Ha elhagyjuk a fQvárost, az említett középosztály 
nyomait még nehezebb lesz fölfedezni: toronyhá-
zak helyett kunyhókat, öltönyök helyett mezítlábas 
embereket lehet látni.

Így van ez szinte mindenütt Afrikában. Nehéz 
megbízható számadatokat találni a középosztály 
nagyságáról. Az amerikai Pew Research Center 
független kutatóközpont adatai szerint az afrika-
iaknak csak hat százaléka számít középosztály-
belinek, amit a napi 10 és 20 dollár közti kereset 
alapján határoz meg. Ezen mérce alapján a közepes 
jövedelemmel rendelkezQk száma alig változott 
Afrikában a 2011-ig tartó évtizedben.

Az EIU Canback vezetési tanácsadó cég (az 
Economist leányvállalata) legfrissebb adatai mu-
tatnak némi növekedést a 2014-ig tartó idQszak-
ban, még ha az igen lassú ütem_ is: az afrikaiak 
90%-ának keresete még mindig a napi 10 dolláros 
küszöb alatt van; a napi 10 és 20 dollár közti arány 
(kivéve az igen eltérQ Dél-Afrikai Köztársaságot) 
4,4%-ról mindössze 6,2%-ra nQtt 2004 és 2014 
között; ugyanabban az idQszakban a „felsQ-kö-
zéposztályba” tartozók aránya (napi 20 és 50 
dollár közti keresettel) 1,4%-ról 2,3%-ra változott. 
A többi felmérés sem biztatóbb. A dél-afrikai 
Standard Bank szerint bár nQtt a középosztálybeli 
háztartások száma, még mindig csak 15 millió 
van belQlük a szubszaharai Afrika tizenegy gaz-
daságilag fejlettebb országában (nem számítva a 
Dél-Afrikai Köztársaságot, és napi 15-115 dollárral 
kalkulálva).

Ezek az adatok felvetik a kérdést, hogy miért 
ilyen kicsi a középosztály egy évtizednyi, átlago-
san több mint öt százalékos évi gazdasági növeke-
dés után, mely körülbelül kétszer olyan gyors volt, 
mint a népességnövekedés. Az egyik ok az, hogy 
a gazdasági növekedésbQl származó bevételek 
nagyon egyenlQtlenül vannak elosztva. Az utóbbi 
években Afrika legtöbb országában a gazdasági 

mutatókkal együtt az egyenlQtlenség is nQtt.
A másik ok az olyan mérték_ mélyszegénység 

Afrika legnagyobb részén, hogy bár emberek mil-
lióinak megkétszerezQdött a jövedelme, most csak 
egyszer_en „szegények”, ahelyett, hogy „rendkívül 
szegények” lennének. Az egyik legbefolyásosabb 
kutatóintézet, a washingtoni Brookings Institution 
munkatársa, Laurence Chandy rámutat, hogy egy 
mélyszegénységben élQ átlag afrikai mindössze 
napi 70 centbQl élt 2011-ben, összevetve a fejlQdQ 
világ egyéb részein jellemzQ 98 centtel. Jó példa 
erre Etiópia, mely egyfelQl Afrika egyik legnépe-
sebb állama, másrészt a legkedvezQbb fejlQdési 
mutatókkal rendelkezik. A napi tíz dollárnál több 
pénzbQl élQk részaránya több mint tízszeresére 
nQtt a lakosság 2%-át érintQ rétegében a 2014-gyel 
záruló évtized alatt: azonban még mindig maradt 
közel 98%, akik ez alatt a szint alatt élnek.

Az alacsony fizetés is jobb a semminél, bár a 
napi 10 és 20 dollár között keresQknek sem szo-
kása, hogy esténként sangriát kortyolgassanak. 
Legtöbbjük számára az élet még mindig kemény 
munkát jelent. „Északról jöttem ide, a munka mi-
att” – meséli Awal Ibrahim, miközben verejtékezve 
vágja ki a rézdarabokat az elhasznált számítógé-
pekbQl az agbogbloshie-i hulladéklerakóban. A 
rekkenQ hQségben megállás nélkül végzett mun-
kával napi 20 cedist (5 dollárt) keres. Még mindig 
szegénynek érzi magát? Körbenézett a körülötte 
füstölgQ Szodomán, és a helyzethez képest irigy-
lésre méltó humorral azt mondta: „Ha tudnék más 
munkát találni, itt hagynám az egészet.”

Ez a probléma gyökere. Ázsiával ellentétben, 
Afrikának nem sikerült munkahelyeket és jó ke-
reseti lehetQséget bQségesen kínáló iparágakat ki-
fejlesztenie. Csupán néhány országban gyártanak 
sokféle terméket, fQként a nemzeti piacok sz_kös-
sége és az Afrikán belüli kereskedelem nagyfokú 
nehézkessége miatt. A legtöbb vidéket elhagyó 
emberek olyan munkaerQ-igényes, de nem túl 
jövedelmezQ munkák után néznek, mint például 
a piacon árusítás. John Page, szintén a Brookings 
intézet munkatársa szerint ezek a tevékenységek 
az elQzQeknél átlagosan csak kb. kétszer jövedel-
mezQbbek.

Emiatt aggódik a számos beruházó, akiket egy új 
afrikai burzsoázia ígérete hajtott ide. Vége a vásár-
lási kedvnek, és a leggazdagabbakat kivéve min-
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denki leáll a költekezéssel a gazdasági nehézségek 
elsQ jeleire, ahogy ez Nigériában és Dél-Afrikában, 
a kontinens két legnagyobb gazdaságában is tör-
tént. Sok nagy cég a reméltnél jóval lassabban 
terjeszkedik, mivel túlbecsülték a gazdaságilag-
társadalmilag mobilis emberek számát. Néhány 
évvel ezelQtt a Shoprite Holdings, Dél-Afrika 
legnagyobb élelmiszer-kiskereskedelmi láncolata 
600-800 üzlet megnyitását tervezte Nigériában. 
Jelenleg tizenkettQvel rendelkezik. A kontinens 
innensQ oldalán, Kenyában a Cadbury és a Coca-
Cola gyárakat zárt be. „Azt gondoltuk, ez lesz majd 
a következQ Ázsia – nyilatkozta tavaly a Nestlé 
egyenlítQi Afrikáért felelQs ügyvezetQ igazgatója. – 
De aztán rájöttünk, hogy a középosztály rendkívül 
kicsi, és nem igazán látszanak a növekedés jelei.

A jelentQs forrásokkal rendelkezQ befektetQknek 
van idejük várni. Közben – jól bevált fogásként – a 
szegényebb vásárlókat kis csomag mosóporokkal 
és ásványvizes üvegekkel célozzák meg. A nigé-
riai UAC Foods pedig inkább mozgó árusítással 
kínálja olcsó virslis tekercseit a szupermarketek 
pultjai helyett.

Kevésbé türelmesek viszont azok, akik a kon-
tinens gazdasági növekedésének és a demokrácia 
terjedésének hívei. A megszületett középosztály 
nemcsak kicsi, de sebezhetQ is; még egy enyhébb 
gazdasági válság is újból a szegénységi küszöb alá 
taszíthatja a családokat. EttQl pedig lelassulhat a 
megújulás lendülete, sQt akár ellenkezQ irányba 
fordulhat.

(The Economist)

Coomi Kapoor

Hol voltál, mikor jött a tömeg?

A szikhek – az elhallgatott 1984-es népir-
tás cím_ könyv recenziója (SzerzQ: Nilandzsan 
Mukhopadhyay; kiadó: Tranquebar, 2015, 192 
oldal)

Több mint 30 év telt el azóta, hogy a vasrudakkal, 
háromágú szigonyokkal és kerozinnal felfegy-
verkezett gyilkos tömeg megrohanta Újdelhiben 

a szikhek lakóhelyét, állati kegyetlenségrQl és 
kíméletlenségrQl téve tanúbizonyságot. Szikh ott-
honokat és templomokat (gurudwarákat) gyújtot-
tak fel, a férfiakat megfosztották turbánjaiktól, és 
elevenen elégették Qket. A nQket arra kényszerítet-
ték, hogy végignézzék, ahogy családjuk férfitagjait 
elQhurcolják és agyonverik. Körülbelül 3000 szikh 
lelte halálát Delhiben és India más nagyvárosainak 
zavargásaiban. Ez volt a függetlenségét elnyert 
India történelmének legszörny_bb tömegmészárlá-
sa. Nem csoda, hogy a tragédia áldozatai azóta se 
tudták feldolgozni fájdalmukat. Ebben a könyvben 
Nilandzsan Mukhopadhyay a gyakorlott riporter 
ügyességével vezeti végig az olvasót az 1984-es 
pogrom áldozatainak tragédiáin és traumáin.

Shanti, egy középkorú nQ a teraszról nézte, 
ahogy a tömeg megostromolt egy bezárt házat, 
ahol férje és három fia – közülük egyik még cse-
csemQ – rejtQzködtek. A csQcselék kerozint öntött 
a házra, s azt elborították a lángok. Shanti hallotta 
családtagjainak sírását és kiáltozását, míg szörny_ 
végüket nem lelték a pokoli t_zben. Sohasem he-
verte ki a traumát. Rokonai elzárkóztak a szociális 
munkások javaslata elQl, mi szerint Shantit be kéne 
vinni egy pszichiátriai klinikára, hogy segítsenek 
neki. Nem sokkal késQbb öngyilkos lett.

Jasmét Kaur mindössze 45 napos volt, amikor 
Indira Gandhi meggyilkolását követQen Delhiben 
és a vele szomszédos Harijána állam közeli része-
in felcsaptak a lángok. Családjával menekülésre 
kényszerültek, és Gurgaon városában különbözQ 
házakban rejtQztek el a fosztogató csQcselék elQl. 
Bár még túl fiatal volt akkor, hogy megértse az 
átélt borzalmakat, és csak másodkézbQl hallotta a 
beszámolókat, egyfolytában zaklatottnak és nyug-
talannak érzi magát. Mindig is félt az idegenektQl, 
és nagyon visszahúzódó.

Vele ellentétben Nirprét Kaur, akinek apját ele-
venen elégette a helyi csQcselék, a megtorlást egész 
életét meghatározó küldetésének tekinti. Azért har-
col, hogy az 1984. évi erQszakos cselekmények 
túlélQi számára igazságot szolgáltassanak.

Még azok is egy életen át hordozzák a sebeket, 
akik megmenekültek. Egy segélytáborban szolgá-
ló önkéntes visszaidézte azoknak a szerencsétlen 
embereknek a lelki gyötrelmeit, akik úgy érezték, 
identitásuktól lettek megfosztva, mikor hajuk le-
vágására és turbánjuk eldobására kényszerítették 


