
SOLYMÁRI DÁNIEL

Afrikai Exodus 
Testvérharcok Dél-Szudánban

„Ma nincs kevesebb keresztény vértanú, mint Néró császár idején”, „korunkban töb-
ben tesznek tanúságtételt hitük mellett, több a keresztény mártír, mint a kereszténység 
elején” – fogalmazott Ferenc pápa. És valóban: napjainkban erősebb a keresztények 
üldözése, mint valaha. Különösen igaz ez a Közel-Kelet sokat szenvedett országaira, de 
Ázsiára és Afrikára egyaránt. A kenyai Mombasa városának nyomortelepén élő Geoffrey 
csak egy, a több ezer keresztény menekült közül, akik családjukkal dél-szudáni otthonuk 
elhagyására kényszerültek. Az ottani szélsőséges muzulmán radikálisok állandósult at-
rocitásai miatt életre szóló döntést hoztak, amikor elindultak közel ezerötszáz kilométe-
res, viszontagságokkal teli útjukra, amely életüket alapjaiban változtatta meg.

Alig néhány éve, hogy hivatalosan is véget ért az emberiség történelmének egyik leg-
hosszabb polgárháborúja Szudánban, amely során több mint négymillió ember vesztette 
életét, a mára kettészakadt országok újra pusztító harcok helyszíneivé váltak. A régóta 
várt béke rövid volt, szinte csak illúzió. Az így létrejött Dél-Szudánban, a nemzetközi 
közösség legfiatalabb országában el se kezdődhetett a múlttal való szembenézés, ma 
újra vagy még mindig politikai és etnikai megosztottság, és teljes bizonytalanság jel-
lemzi a mindennapokat. Mintha örökségül kapta volna az ország az elmúlt évtizedek 
állandósult véres ütközeteinek rémét, úgy folytatódtak a harcok szinte átmenet nélkül e 
fekete-afrikai térségben. Dél-Szudán jelenleg a legtörékenyebb államok egyike, a wa-
shingtoni The Fund For Peace elnevezésű kutatóintézet negatív listájának vezetője. Az 
ENSZ adatai szerint a kiújuló harcok következtében ma több mint egymillió menekült él 
ideiglenes táborokban, és mintegy négyszázezren szórványban a környező területeken. 
Uganda vagy Kenya csak kettő, az úgynevezett célországok közül, ahová a mindenna-
pos fegyveres összetűzések, és támadások ellen menekülők egy jobb jövő reményében 
vándorolnak. A remélt javulás azonban legtöbbször elmarad: gyakori, hogy a hazájuk-
ban áldozattá váltak jóllehet viszonylagos békében, valamelyik szomszédos ugyancsak 
fejlődő országban, az emberi léthez méltatlan körülmények között egy nyomortelepen 
folytatják életüket.

(Sebek Afrika szarván) Geoffrey és sorstársainak története csupán egy kis szelete a 
szubszaharai Afrika és Szudán konfliktusokkal terhelt újkori történelmének, mégis 
annak jellemző példája; rámutat az ott élők sebezhetőségére, és teljes kiszolgáltatott-
ságukra. Küzdelmeiken keresztül felsejlik emberiségünk ősforrásának múltja és jelene, 
amelyről mind a mai napig kevesebbet tudunk, mint az Újvilágról vagy Ázsiáról. E férfi 
családjának történetén keresztül, a térség aktuálpolitikai összefüggései mellett, annak 
egy speciális vonatkozása is közelebb kerül: vannak, akik a világ egyes tájain csak az 
életük és személyes szabadságuk árán juttathatják kifejezésre vallásukat, világnézetüket. 
Egy nemzetközi humanitárius program során magam is megismerhettem e kitaszítottak 
mindennapi küzdelmeit és idővel valós képet alkothattam életükről. A környező nagy-
városok nyomortelepein dolgozó segítő szakemberek tapasztalatai szerint, Dél-Szudán 
2011-es létrejöttét követően ugrásszerűen nőtt az onnan érkező menekültek száma. 
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Ugandában és Kenyában is szembetűnő volt a beáramlók összetételének gyors válto-
zása. Kenya fővárosának legnagyobb telepén Kiberaban, ahol becslések szerint közel 
egymillióan élnek sárral és agyaggal tapasztott pléh kunyhóikban, mindez kevésbé volt 
szembetűnő. Ellentétben a tengerparti Mombasával, ahol sokkal látványosabb volt a 
jelenség. A dél-szudáni migránsok arányának rohamos növekedése nem szokatlan az 
elmúlt évek politikai eseményeinek ismeretében, azonban ráirányította a figyelmet egy 
jól körülhatárolható csoportra.

Azonban tekintsük át először röviden, óhatatlanul leegyszerűsítve e nagy múltú 
afrikai ország történelmének jelen téma szempontjából néhány fontos vonatkozását, 
hogy jobban érthessük jelenét. Hogyan vált az egykori Núbia később az Afrikáért folyó 
„versenyfutások” részévé, majd a brit gyarmati terjeszkedés egyik fő célpontjává, és 
napjaink fontos kőolajforrásává. Hogyan lehetséges, hogy egy sok ezer éves kultúrával 
rendelkező ország, amelynek gyökerei Krisztus előtti évezredekre nyúlnak vissza, ma 
mégis alapjaiban kényszerül identitását újra, vagy talán először megfogalmazni. 

(A törékeny államok legtörékenyebbike) Szudán újkori történelmét az európai gyarma-
tosítással kezdődően írták. A később brit-egyiptomi Szudánért folytatott harc a britek 
válasza volt Egyiptom geopolitikai törekvéseire, a Nílus iránti teljes igényre. A cél közös 
volt: a folyó vízgyűjtőterületének minél nagyobb arányú tulajdonlása, kiterjedt kereske-
delmi és termőterületek megszerzése. Az új ország a két nagyhatalom együttes gyarmata 
lett, habár a valóságban azt a britek kormányozták. Tartományi székhelynek az északi 
Kartúmot tették, a közigazgatást az arabizált és iszlamizált északi elit végezte. Ők bizo-
nyos kiváltságokban is részesülhettek a déli keresztény és animista lakossággal szem-
ben, többek között az angolok által szervezett modern oktatásba is bekapcsolódhattak. 
Amíg észak fejlődött, délen alig történt változás. Idővel nőtt a távolság a két rész között, 
és egy sajátos centrum-periféria viszony alakult ki. A fennálló állapot azonban nem volt 
történelmileg idegen: keresztény és muzulmán népek évszázadok óta éltek együtt e ha-
talmas területen. A tengerpart felől érkező erős arab hódítás sikeresen hatott az őslakos 
nomád pásztornépekre, de hamar szembetalálta magát a főként Núbia északi részén lévő 
ókeresztény közösségekkel. Idővel a parti területektől kezdődően az iszlám hatás érvé-
nyesült, viszont Szudán belső, déli részeire már nem terjedt el: ott, az északi struktúrával 
ellentétben lazább szerkezetű, főként animista, majd keresztény csoportok alakultak. Az 
ország polarizációját a későbbi brit jelenlét sem tudta enyhíteni, akik külön igazgatták 
az eltérő etnikai és vallási hagyománnyal rendelkező gyarmatot. Jóllehet 1926-ban meg-
hirdették az úgynevezett „déli programjukat”, amelynek keretében keresztény misszio-
náriusokat hívtak délre. Szinte izolálták a térséget (belépni csak engedéllyel lehetett) 
és különböző intézkedésekkel akarták növelni annak autonómiáját. Enyhíteni kívánták 
az északi nyomást, azonban a kormányzást továbbra is Kartúmból végezték és nem 
alakították ki dél önálló közigazgatását. Az elkülönülést csak nehezítette, hogy a két 
országrész között nem volt kijelölve pontos határvonal. Szudán 1956-ban elnyerte füg-
getlenségét, amely lehetőséget jelentett volna egy új, saját identitás megfogalmazására. 
Az egy évvel azt megelőzően kitört torit-i lázadás viszont tovább erősítette a szemben-
állást: az Anyanya mozgalomba tömörült déli szeparatisták mélyítették a szakadékot a 
felek közötti, így a történelmi esély elmaradt. Az állandósult polgárháborúnak időszakos 
béketárgyalásokkal próbáltak véget vetni. Sikertelenül: Kartúm 1983-ban Szudán tel-
jes területére vezette be a saríát, az iszlám vallásjogot, törvénykezési alapot, ami 
súlyos politikai és erkölcsi ellentétet jelentett. Szinte fátumként hatott, hogy e 
kiélezett helyzetben az amerikai Chevron cég kőolajat talált, az amúgy is kritikus 
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észak-déli határvidéken, beláthatatlan gazdasági és politikai következményeket teremt-
ve. Az évtizedek óta zajló véres összecsapásoknak ekkor már közel négymillió áldozata 
volt. A huszadik század egyik leghosszabb polgárháborújának befejezésére és a tartós 
rendezésére a 2005-ben Nairobiban aláírt átfogó békemegállapodás kínált lehetőséget. 
Észak és dél vezetői által jegyzett szándéknyilatkozat az időtálló béke fontos mozzanata 
volt. Rögzítette, hogy Szudán több kultúrájú, több etnikumú, több vallású ország, amely-
nek minden polgára egyenrangú. Az egyezmény megnyitotta a lehetőséget dél népszava-
zás útján történő önrendelkezése előtt. 2011-ben elsöprő többségű, és a nemzetközi meg-
figyelők által is szabályosnak tekintett szavazás eredményeképpen az ENSZ 194. orszá-
gaként létrejött Dél-Szudán. Az új kormány nemzetépítési törekvéseinek első lépéseként 
általános amnesztiát hirdetett. Évtizedek végtelennek tűnő háborúja északkal látszólag a 
végéhez ért. Dél számára a feladat ezt követően nem volt kisebb, minthogy harcosokból 
szakembereket képezzen. 2013-ban délen a vezetésért folyó hatalmi harc kiéleződött, és 
a cowboy kalapjáról elhíresült Salva Kiirhez hű dinka népességű csoportok összecsaptak 
a szintén déli nuerekkel. A jubai véres viszályt valóságos erőszakhullám követte, amely 
futótűzként terjedt: etnikai alapú kivégzések, és kölcsönös bosszúhadjáratok kezdődtek 
szerte a déli területeken. A robbanásszerű konfliktus által egy újabb sötét fejezet nyílt az 
amúgy is törékeny társadalom számára. 2014 januárjában a szembenálló déli felek ellen-
ségeskedés beszüntetését célzó megállapodást írtak alá. A kétoldalú „leszerelés” ez al-
kalommal sem tartott sokáig: a Riek Machar által vezetett felkelők és a kormánypártiak 
közötti béke úgy tűnt képtelen megszilárdulni. 2015 augusztusában Kenya, Uganda és 
Etiópia közreműködő-közvetítésével új remény kelt a békére: az elsőként Riek Machar 
által jegyzett paktumot – az ENSZ és más nemzetközi szereplők nyomására – végül 
Salva Kiir is aláírta. Az egyezmény szerint: a harcokat azonnal beszüntetik, a katonákat 
visszahívják, a gyerekkatonákat szabadon engedik, közös védelmi erőt hoznak létre és 
az átmeneti kormány elkezdi a demokratikus választások előkészítését. E legutóbbi, 
közel 20 hónapig tartó háborúban közel 2 millió embernek kellett elhagynia otthonát, 
a halottak számát pedig csupán megbecsülni lehet… 2016-ban a nemzetközi szerveze-
tek szerint továbbra is etnikai tisztogatások, kivégzések, megtorlások történtek, amit az 
egységkormány tagadott. Az évtizedek óta tartó drámai harcok okán azonban kiterjedt 
éhínség és menekültválság alakult ki, amely az ENSZ-hez tartozó Humanitárius Ügyek 
Koordinációs Hivatala szerint a lakosság több mint felét érinti; a szomszédos Ugandába 
migrálók száma elérte az egymillió főt. A pattanásig feszült helyzetben azonban tovább-
ra is beláthatatlan az ország jövője.

(Bűnük, hogy keresztények) Hat gyermekével a kenyai tengerparti üdülőváros nyomor-
negyedén élő Geoffrey-val beszélgetek, sárral tapasztott új otthonának szűkös kis belső 
terében, amely egyben a konyha, nappali, hálószóba és mosdó. Itt él családjával közel 
két és fél éve szélsőségesen rossz körülmények között, a létezés peremvidékén. Őszintén 
beszél helyzetéről: „az itteni telepekről a helyi kormány alig vesz tudomást; a közbiz-
tonság rossz, nincs vezetékes ivóvíz, áram, csatornarendszer, és a közművek hiánya 
miatt általánosak a gyermekeinket tizedelő súlyos fertőzések. Öt kisgyerekből átlagosan 
hármat veszítünk el hat éves kora előtt. Az ivóvizet kartellekbe tömörült illegális cso-
portok árulják, magasan a piaci ár felett, amit csak nagy áldozatok árán tudunk kifizetni, 
meséli.” „A nehéz viszonyokhoz hozzászoktunk” – gondol vissza beszélgetőtársam ott-
honára, miközben gyerekei érkeznek haza az iskolából; „megedződik az ember, ha va-
laki olyan háborúban él, amelyben már nagyszülei is harcoltak.” A történetéről sokadik 
próbálkozásra sikerül csak új részleteket megtudnom, helyzetéből adódóan bizalmatlan 
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az idegenekkel. Ő csupán egy a több ezer dél-szudáni menekült közül, akik ottho-
naikat hátuk mögött hagyva, egy szegénytelepre kényszerültek. Az elmúlt években 
munkám során többször kerestem e zárt közösségekkel való kapcsolatot Kenya és 
Uganda városi szegregátumaiban. Idővel közel engedtek magukhoz és betekintést 
nyerhettem életükbe. A szikár termetű, 37 éves Geoffrey mára családjának egyedüli 
tagja: szüleit és testvéreit a több mint ötven éven át tartó polgárháború során vesztet-
te el. Őt egészen fiatalon fogadta örökbe egy európai missziós keresztény közösség, 
ahol több száz „testvérével” nevelkedett. Gondviselői atyái az egykori gyarmati idők 
örökségének folytatói. Azonban sosem tekintette őket betolakodóknak; „érzékeny, 
szelíd emberek voltak, akik tekintettel voltak a helyi hagyományokra” – emlékszik 
vissza. „Atyáink azt mondták, hogy az »egyetemes, mindig tájszólással beszél«” – 
idézi egykori otthonának tanítóit. „A közösség jövőt adott a számomra, ahogyan a 
sok ezer másik árvának is, akiknek szüleit elragadták a háborúk. Békében éltünk 
egymással, testvéri szeretet fűzött össze mindnyájunk.” Elevenednek meg emlé-
kei ezerötszáz kilométerre hazájától. „Szudánban állandósult harci feszültségben, 
mégis valamiképpen kiszámíthatóan éltünk. Eltekintve az időszakos zavargásoktól, 
nem voltak mindennapos politikai vagy vallási viszályok; legjobb barátaink közt 
muzulmánok is voltak. A helyzet akkor kezdett kritikussá válni, amikor radikális, 
felfegyverzett katonák jelentek meg a vasárnapi szentmiséken. Először csak csend-
ben, később megzavarva az együttléteket. Idővel világossá vált: ezek a szélsőséges 
muzulmán csoportok hitünk nyílt gyakorlását akarják ellehetetleníteni lágyabb, 
majd keményebb eszközökkel. Új templomot nem építhettünk, a meglévőekben 
nem harangozhattunk, körmeneteket szabad téren nem tarthattunk. Keresztet sem 
viselhettünk köztereken, nyilvánosan nem imádkozhattunk. Egyébként »békében« 
élhettünk volna tovább, ha hitünket legszűkebb privát szféránkba száműzzük, még 
inkább kulcsra zárjuk önmagukba.”

Ez az azonban számukra nem volt elfogadható. Lakóhelyük, viszonylag működő 
életük hátrahagyását választották, és elmenekültek az országból. Mint később kiderült 
nem egyedül: százak, ezrek „veszítették” el így otthonukat Dél-Szudán legkülön-
bözőbb részein. Az ő életük nem volt veszélyben, „csak” a hitüket volt tilos nyíltan 
megélni. Inkább sok ezer kilométert vándoroltak, hogy végül a kontinens távoli szeg-
leteiben találjanak menedéket. Geoffrey és sorstársai esetében egy nyomortelepen. 
Történetüket szemlélve meglehet, felmerül a kérdés, hogy tettük nem túlzás-e, vagy 
felesleges kockázat? Egyeseknek talán „botrány, másoknak oktalanság”. Vállalni egy 
beláthatatlan következményeket rejtő hosszú utat, majd nyomortelepen folytatni az 
életet. Szigorúan racionálisan nézve aránytalannak is tűnhet a megélt fenyegetettség 
az önkéntes áldozattal. A személyi méltóságuk iránti határozott kiállás azonban más 
természetű. Tettük ráirányítja a figyelmet az abban gyökerező erkölcsi szabadság 
legalapvetőbb sajátosságára, amelynek korlátozásával az emberi személy valódi ter-
mészete szorul háttérbe. Transzcendens értelemben ez azt jelenti, hogy nem csupán 
képesek vagyunk túllépni anyagi létünkön, de alapvető igényünk is annak meghaladá-
sa, az élet értelmének keresése. Ilyen módon messze túlmutat e dél-szudáni üldözöttek 
története saját tanúságtételükön, amelynek mélységei egyébként megrendítőek, hiszen 
életre váltották az evangélium üzenetét. Rámutat, hogy a vallásszabadság a személy 
szabadságának forrása, a nemzetközi jogrend és civilizációnk emblematikus jelentő-
ségű vonása. Ebben az értelemben az élethez való jog alapja, amelyet sosem szabadna 
megtagadni. Ahogyan Szent II. János Pál pápa fogalmazott, az „a lakmuszpapír, amely 
megmutatja, tiszteletben tartják-e az összes többi emberi jogot”.
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(Mítosz, vagy valóság?) Sokan vannak, akik világnézetük miatt folyamatos támadás-
nak vannak kitéve saját hazájukban. Ahol ez megjelenik, ott sosem beszélhetünk tehát 
biztonságról és békéről, hiszen az ember szabadságának alapja sérül. Napjainkban a 
keresztények jelentik azt a vallási csoportot, amely a világban legnagyobb mértékben 
szenved el üldöztetést, fizikai bántalmazást. A Gordon-Conwell Szeminárium adatai 
szerint százmillió keresztényt üldöznek ma a Földön, az abból fakadó erőszaktevések-
nek naponta átlagosan 270 áldozata van. Ebben a vonatkozásban a támadói oldalról 
talán leggyakrabban az iszlámot szokták kiemelni; sajnos jelen történetünk fő kárval-
lottjaival szemben is szélsőséges muzulmán csoportok állnak. Különösen ott figyelhető 
meg éles párhuzam, ahol az iszlám önmagát a nemzeti legitimáció eszközének tekinti, 
és úgy érzi, országának ma újra meg kell fogalmaznia identitását. Megjelenítve egyfajta 
„eredetit” azáltal, hogy vallási gyökeréhez nyúl vissza. Ez nem csupán a globalizációra 
adott válasz: sok helyen kísérlet a gyarmati időkben született nyugati kategóriák újraér-
telmezésére. Az afrikai népek identitása ugyanis sok esetben ma nem tükrözi a gyarmati 
idők előtti állapotot: életterek és alapvető etnikai tulajdonságok alakultak át bizonyos 
országokban. Jean-Loup Amselle francia antropológus szerint a nyugati etnológusok 
rendszerei gyakran nem voltak koherensek a történeti hagyományokkal és átrajzolták 
mindazt, amibe az egyes közösségek belehelyezkedtek. Dél-Szudánban ez a feszültség 
naponta érhető tetten. A jelen történettel összefüggésben felmerülhet a kérdés: hogyan 
egyeztethetőek össze a gyakran ellentmondást nem tűrő véres atrocitások, az iszlám 
toleranciájának kultúrájával? Miként fér meg a szélsőséges muzulmánok által elköve-
tett erőszakos cselekedetek mellett a világ egyik, ha nem a legtürelmesebb vallásának 
elve? Csupán látszólagos volna a békés iszlám? Vagy a tömegmédia egyoldalú, bűnö-
sen leegyszerűsítő tájékoztatása okozza a torzult képet? A bonyolult kérdésről Abdul-
Fattah Munifot, Magyarországon élő iszlámszakértőt kérdezem. Segítségével talán 
érthetőbbé válik e látszólag ellentmondásos helyzet, és némiképpen közelebb kerülhet 
a valóban Kegyes Korán. „Fontos, hogy lehatároljuk, szűkítsük a Szudánban élő iszlám 
hívő közösségeket” – kezdi alapvető fogalmi tisztázással beszélgetőtársam. „Északon, 
a Szudáni Köztársaságban az iszlám szunnita ága a meghatározó, az ország felekezet 
szempontjából egységes. Síiták alig vannak. Viszonylag erős még a szúfizmus, a misz-
tikus iszlám, és megtalálhatóak még elvétve más szunnita mozgalmak, de alapvetően 
homogén a jelenlét. Habár az elmúlt ötven-hatvan évben, részben a függetlenné válás, 
felszabadulás következményeként, részben pedig a karizmatikus egyiptomi vezető 
Gamal Abdel Nasszer hatására megerősödött az úgynevezett politikai iszlám. Az iszlám 
fundamentalista ágának tartott mozgalom elnyomása vezetett egy az iszlám lényegétől 
elrugaszkodott csoport megjelenéséhez, amely megosztotta a muszlim hívőket” – mond-
ja Abdul-Fattah Munif. „A helyi keresztény lakosság és a muzulmánok együttélésének 
kérdésében tagadhatatlan, hogy mindig is létezett vallási feszültség, de alapvetően po-
litikai természetűek voltak a nézetkülönbségek. Az iszlám tanításához hű muzulmánok 
a Szudánban élő őslakos keresztényekre, ahogyan a zsidókra is szerte világban, mint 
a védelem népére tekintettek. A Korán tanítása szerint értük felelősséget kell vállalnia 
a muszlim többségű országnak. A keresztények és a zsidók az iszlám szerint egyaránt 
a Könyv népének tekintendők, ők azok, akiknek az „Írás adatott”. Tanításunk szerint 
hitünk forrása közös. Jóllehet azt tanítjuk, hogy követni kell az iszlámot, de minden 
iszlám államnak az őslakos keresztények számára, bizonyos feltételeket követően, sza-
bad vallásgyakorlást kell, hogy biztosítson. Jogrendünk a medinai-alkotmány szerint az 
őslakosokkal megegyezően, az átutazók is teljes védelmet kell, hogy élvezzenek. Fontos 
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tudni, hogy az arab többségű országokban az iszlám nem csupán vallás, hanem jogi és 
társadalmi berendezkedési rendszer egyben. Azonban egy muszlim hű ahhoz, a vallási 
identitása miatt egy keresztényt sose üldöz el, vagy korlátozza hitének gyakorlásában. 
Azokon a helyeken, ahol ez sérül, vagy nem valósul meg, ott az iszlám torzult formája 
van jelen” – állítja Abdul-Fattah Munif. „Az okok összetettek. Előfordul, hogy az újkori 
függetlenedési, elszakadási folyamatok során egyes muszlim csoportok vehemensebben 
fejezik ki az anyaországhoz való tartozási vágyukat. Ezek mögött a gyakran szélsőséges 
cselekedetek mögött az iszlám jog félreértelmezése áll, és e megtévesztett helyi közös-
ségek szinte kivétel nélkül vadhajtások, nem képviselik a mérvadó vallási intézménye-
ket, nincsenek felhatalmazva a saría alkalmazására. Azt önkényes és helytelen módon 
gyakorolják; maguk az egyének is sokszor tanulatlan, önjelölt „jogtudósok”. Ők sosem 
a Korán valódi hagyománya alapján, hanem egyéni értelmezések szerint járnak el. A 
helyi atrocitások mögött a legtöbb esetben ilyen torzult csoportok állnak. Ezek valóban 
elítélendők. Szomorú, hogy az iszlámot az ő cselekedeteik által ítélik meg” – mondja a 
jemeni származású saría-szakértő.

(Az együttélés civilizációja felé) Napjainkban egymástól elszigetelten élni szinte lehe-
tetlen. Az együttélés gyakran elkerülhetetlen sorsszerűség, amely arra készteti a feleket, 
hogy szüntelenül keressék a másikkal való közösség vállalásának lehetőségét. Ez a fel-
adat még azokban az országban sem könnyű, ahol viszonylag homogén a lakosság nyel-
vi, vallási, etnikai és kulturális összetétele. Nem beszélve azokról a területekről, ahol a 
nagy vallások egyre erősebben ajánlják saját magukat a nemzeti identitás újrafogalma-
zásához. Sajnálatos, hogy a feszültség ezekben az esetekben éppen abból ered, ami a 
békére és párbeszédre kellene, hogy ösztönözzön. A történelem se kínál kész recepteket 
a népek közötti „társbérlet” rendezésére. Szabadság, egyenlőség, együttélés – lehetne 
az új jelmondat. A szubszaharai Afrika heterogén lakosságú országaiban ez különösen 
nehéz: gondoljunk csak a híresen gazdag etnikai összetételű Kenyára, ahol közel egy 
tucat jelentős, egymástól eltérő etnikai csoport feszül a másiknak. Hogyan lehet mégis 
egymás mellett élni? Különösen akkor, amikor néhány ember is képes destabilizálni egy 
országot, miként az Dél-Szudánban, vagy akár a Közép-afrikai Köztársaságban látható. 
A válasz bizonyára minden nép esetében eltérő. Az afrikai országok közül többen a sze-
münk előtt élik át, rajzolják újra jelenkori történelmüket. Számukra a békés párbeszéd 
művészetének gyakorlása olyan kihívás, amelyhez minden támogatásra szükségük van, 
hogy megvalósulhasson az együttélés civilizációja.


