
4. Avrupa Birliği (AB) – Afrika Zirvesi 

   “İnsana, Refaha ve Barışa Yatırım” ana teması ile 2-3 Nisan 2014 tarihlerinde 
Brüksel’de icra edilecek AB – Afrika Zirvesi, dört yıl aradan sonra Avrupalı ve Afrikalı 
liderleri yeniden buluşturacak bir platform olacaktır. Kahire (2000), Lizbon (2007) ve Tripoli 
(2010) Zirveleri’nin ardından dördüncü buluşma niteliğindeki Brüksel Zirvesi’ne katılımını 
teyit eden 48 Afrika ülkesinden 41’i Devlet ve Hükümet Başkanı düzeyinde temsil edilecek. 
Tüm AB üyelerinin de iştirak edecekleri Zirve’ye 23 ülkenin Devlet ve Hükümet Başkanı 
bulunacak. 

 Afrika Birliği’ne üyeliği halen askıda bulunan Mısır’ın davet edildiği Zirve’ye Sudan 
Devlet Başkanı Ömer El Beşir çağrılmazken, yıllar önce Batı Sahra Arap Cumhuriyeti’nin 
Afrika Birliği üyeliğine kabul edilmesine tepki olarak üyeliğini askıya alan Fas Krallığı da 
Afrika Birliği’nin bu konudaki ısrarlarına karşın Zirve’ye davet edilmiştir. AB’nin yaptırım 
listesinden yakın zamanda çıkartılan Zimbabve lideri Robert Mugabe de davetli listesindeki 
dikkat çeken isimler arasında yer almıştır. 

 Geçmişteki örneklerinde olduğu gibi Brüksel Zirvesi kapsamında, 31 Mart – 1 Nisan 
tarihlerinde “5. AB-Afrika İş Forumu” “3. Avrupa Parlamentosu – Pan Afrika Parlamentosu 
Parlamenterler Zirvesi” ve “3. Genç Liderler Zirvesi” isimleri altında üç etkinlik daha 
geçekleştirilecektir.0 F

1 Bunlardan İşbirliği Forumu, önde gelen her iki kıtadan önde gelen çok 
uluslu şirketleri ile büyük firmaların yanı sıra küçük ve orta ölçekli girişimcileri, çok taraflı ve 
bölgesel kuruluşları bir araya getirecektir.1F

2 İlişkilerin kurumsallaşması noktasında söz konusu 
etkinliklerin önem ve muhtevası tartışma götürmezken, buna paralel olarak AB’nin Afrika’da 
çok sayıda deneyimli aktörle temsil edilmesi, kıtayı detaylı analiz edebilmesi açısından geniş 
fırsatlar sunmaktadır.   

Taraflar arasındaki ilişkilerde bir dönüm noktası olarak nitelendirilen ve 2007 
yılındaki Lizbon Zirvesi’nde kabul edilmiş olan Afrika – AB Ortak Stratejisi, iki kıta 
arasındaki ilişkilerin yasal çerçevesini oluşturmaktadır.2F

3 Bahsi geçen strateji, Zirveler 
sırasında kabul edilmekte olan eylem planları aracılığıyla uygulanmaktadır. Sözgelimi 1. 
Eylem Planı 2008-2010 döneminde uygulamaya konulurken, 2. Eylem Planı 2011-2013 
sürecini kapsamıştır. 2014–2016 dönemini kapsayacak olan 3. Eylem Planı’nın ise Brüksel 
Zirvesi’nde kabul edilmesi beklenmektedir. 

 Afrika – AB Ortak Stratejisi’nin kabul edilmesinden bu yana her iki kıtada kaydedilen 
ekonomik ve siyasi değişimler dikkat çekmektedir. Uluslararası Para Fonu (IMF), süratli bir 
ekonomik dönüşüm sürecinde bulunan ve son on yılda %5’in üzerinde büyüyen Afrika’daki 

                                                           
1 23 – 25 Ekim 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen 2. Afrika – AB Sivil Toplum Forumu’nda göç; demokrasi, 
insan hakları ve yönetim; barış ve güvenlik; ticaret, bölgesel bütünleşme ve yatırım; sosyo – ekonomik 
eşitsizlikler; gıda güvenliği, toprak, iklim değişikliği ve tarım başlıkları üzerinde işbirliğinin güçlendirilmesi 
kararlaştırılmıştır. Detaylar için bkz. http://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/files/documents/jaes-
cso_brussels_declaration.pdf 
2 Konuşmacı listesi için bkz. http://acpbusinessclimate.org/wordpress/speakers-2/list/  
3 Afrika–AB Ortak Stratejisi’nin detayları için bkz.  
http://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/files/documents/eas2007_joint_strategy_en.pdf  
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olumlu seyrin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini öngörmektedir. Günümüzde en hızlı 
büyümekte olan ekonomilerin çoğunluğuna ev sahipliği yapan Afrika, dünyanın en genç 
nüfusuna sahip olmasının yanı sıra nüfusu en hızlı artan kıta olarak gösterilmektedir. 
Bölgedeki nüfus artış hızı gerek fırsatları ve gerekse riskleri beraberinde getirmektedir. Afrika 
Birliği’nin liderliğinde Bölgesel Ekonomik Toplulukların yönetimlerinde ülkeler arasındaki 
işbirliği bağlarının güçlendiği gözlemlenmektedir.  

 Mali, Gine Bissau, Güney Sudan ve Orta Afrika Cumhuriyeti’ndeki çatışma dalgası, 
bölgesel istikrarı tehdit ederken, Fildişi Sahili’nin 2011 yılındaki iç çatışmaların yaralarını 
hızla sardığı, Angola’da petrol üretiminin arttığı ve Doğu Afrika’da yeni petrol yataklarına 
ulaşıldığı görülmektedir. 

 Son on yıldaki genişleme dalgasına paralel olarak üye sayısını 15’den 28’e çıkartan 
AB ise kritik bir durgunluk sürecinden geçerken, işsizlik oranlarını azaltabilmek için 
sürdürülebilir büyümeye ihtiyaç duymaktadır. Son olarak Kırım Sorunu nedeniyle Rusya 
Federasyonu ile yaşanan gerilim de dikkatle takip edilmektedir.  

Siyasi ilişkilerin ana çerçevesini oluşturmakta olan Afrika – AB Ortak Stratejisi’ne 
ilave olarak, AB’nin bölgesel düzeyde ve ikili ilişkilerine yön veren farklı yasal çerçevelerden 
söz etmek mümkündür. Sözgelimi Kuzey Afrika, Avrupa Komşuluk Politikası’nın bir parçası 
olarak finansal desteklerden yararlanabilmektedir. Kuzey Afrika ile siyasi ilişkiler ise “Avro – 
Akdeniz Ortaklığı” çerçevesinde tanımlanmaktadır. 

Günümüzde Sahra altı Afrika ile ilişkilerin yasal çerçevesini ise Afrika, Karayip ve 
Pasifik Ülkeleri ile Ortaklık Anlaşması oluşturmaktadır.3F

4 23 Haziran 2000’de imzalanarak, 1 
Nisan 2003 tarihinde yürürlüğe konulan ve Cotonou Anlaşması olarak da adlandırılan söz 
konusu anlaşma, 2005 ve 2010 yıllarında ihtiyaçlar doğrultusunda iki kez revize edilmiştir. 
Anlaşma, genel olarak bölgesel ve ulusal düzeylerde siyasi diyalog ve finansal işbirliğine 
odaklanmaktadır. Buna ilave olarak AB’nin Bakanlık düzeyinde Nijerya, Güney Afrika 
Cumhuriyeti ve Cape Verde gibi ülkelerin yanı sıra ECOWAS ve SADC gibi ekonomik 
topluluklarla özgün siyasi diyalogları bulunmaktadır. AB, aynı zamanda Sahel, Gine Körfezi 
ve Afrika Boynuzu gibi bölgelerdeki sorunların giderilmesi hedefinden yola çıkarak bölgesel 
stratejiler de geliştirmektedir.  

 Cotonou Anlaşması, Brüksel Zirvesi’ne de damga vuracak konulardan birisi olacaktır. 
Zira AB ile Sahra altı Afrika ülkeleri arasındaki serbest ticarete yönelik müzakerelerin 
olumsuz sonuçlanması halinde, siyasi ilişkiler çıkmaza girecektir. Böyle bir olasılık 
durumunda, Fildişi Sahili, Gana, Kenya gibi ülkelerin AB ile bireysel ticaret anlaşmaları 
imzalamaya razı olabileceklerine dikkat çekilmektedir ki söz konusu olasılık, Afrika’nın 
bölgesel bütünleşme hedefinden sapması anlamına gelecektir.  

İkili ilişkilerde “barış, güvenlik, yatırım, iklim değişikliği ve göç” başlıkları öne 
çıkarken, Brüksel Zirvesi’nde “eğitim, kadınlar ve gençler, göç, büyüme ve istihdam” 
konuları üzerinde işbirliğinin nasıl derinleştirileceğine dair istişarelerde bulunulacaktır.  

                                                           
4 Ufuk Tepebaş, Büyük Güçler ve Afrika, İstanbul: TASAM Yayınları, 2010, s.100 



 İki kıta arasındaki ticaret, büyümeye devam etmekte ve AB, Afrika’nın en büyük ticari 
ortağı olmayı sürdürmektedir. 2007 – 2012 arasında AB’nin Afrika’dan ithalatı %46 oranında 
artmıştır. 2012 yılında AB’nin Afrika’dan ürün ithalatı 187 milyar avroya ulaşmıştır. Aynı yıl 
Afrika’nın AB’den yaptığı ithalat ise 152 milyar avro olmuştur. Yine 2012’de AB’nin küresel 
Doğrudan Yabancı Yatırımlarının (DYY) %21’i (7,8 milyar avro) Afrika’ya yönelmiştir.4F

5  
Buna paralel olarak, son yıllarda Afrika’dan Avrupa’ya yapılan yatırımlarda da hareketlilik 
gözlemlenmektedir.  

 AB, ticari ve yatırım ilişkilerinde olduğu gibi kalkınma yardımlarını sürdürse de 
finansal krizlerden ötürü son dönemde Afrika’ya yönelik vaatlerini tümüyle yerine 
getirememektedir. Kalkınma yardımlarında Afrika Kalkınma Fonu da önemli bir misyon 
üstlenmektedir. Birlik ülkelerinden Almanya, Fransa ve İngiltere, bireysel girişimleri 
sayesinde Afrika’da hayli etkin birer konuma sahiptirler. Afrika cephesinde ise geçmiş 
dönemde ilişkilere yön veren Hüsnü Mübarek ve Muammer Kaddafi gibi liderlerin siyasi 
ömürleri son bulurken, Cezayir ve Güney Afrika Cumhuriyeti, AB’nin ticari ortakları arasında 
dikkat çekmektedirler. 

 Özetle, taraflar arasındaki periyodik zirveler, yüksek düzeyli ziyaret trafiği ve stratejik 
ortaklık düzeyinde tanımlanan ilişkiler, AB’nin Afrika’da diğer dış güçlerle daha yoğun bir 
rekabete girişeceğine dair öngörüleri doğrulamaktadır. 

  

                                                           
5 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/141975.pdf  
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