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11 Eylüll 2002’den beri “güvenlik”” dünyam›zda en öncelikli konu haline
gelmifltir. Hem AB üyesi devletler, hem de Kuzey Afrikal› ülkeler büyük çap-
l› terörist sald›r›lardan muzdarip olmufllard›r. Vatandafllar›n güvenli¤i hem Af-
rika hem de Avrupa için en öncelikli konu haline gelmifltir. AB’nin temsil et-
ti¤i idealist bak›fl aç›s›na göre güvenli¤in, hukukun üstünlü¤ünün, eflitlikle
birlikte, adalet ve insan haklar›na sayg›n›n sa¤lanmas› art›k temel paylafl›lan
öncelikler olarak kabul edilmektedir. 

Güvenlik deyince akla ilk olarak askerî ya da polisiye güvenlik konular›
gelmektedir. Ancak, günümüzde küresel güvenlik, askerî ya da polisiye durufl
noktas›n›n daha ilerisine geçmektedir ve “düflmans›z tehdit” olarak bilinen fa-
kirlik ve kirlilik gibi tehditler güvenlik çal›flmalar›n›n sorunsallar› olarak ince-
lenmektedir.2

Fakirlik ve kirlili¤in sebeplerine indi¤imizde karfl›m›za “ekonomik neden-
ler” ç›kmaktad›r. Sokaklarda meydana gelen fliddet olaylar›, gösteri ve yürü-
yüfller, fakirli¤in kol gezdi¤i mekânlardan zenginlik ve refah›n oldu¤u mekân-
lara do¤ru büyüyen göç dalgalar› vb. olaylar›n kökenini “ekonomik” nedenle-
re ba¤lamak mümkündür. 

Bu nedenle, baz› uzmanlar, sosyal hareketlere ve gösterilere kat›l›m› “eko-
nomik ve sosyal refah seviyelerini kaybetmek istemeyen insanlar›n aray›fl›”
olarak görmekte ve bunun “insanlar› motive eden birinci güç” oldu¤unu sa-
vunmaktad›r. 

Yani bu perspektifte sosyal hareketlere kat›l›m; yönetimi düzeltmek ve gü-
venli¤i sa¤lamakta devletin kapasite eksikliklerini kapatmak için bireyler ta-
raf›ndan gerçeklefltirilen giriflimler3 olarak kabul edilmektedir. Bundan sosyal
hareketlerin güvenlik araflt›rmalar› alan›na yerlefltirildi¤i sonucu ortaya ç›k-
maktad›r. 

O halde flunu söyleyebiliriz ki, genel anlamda dünyada meydana gelen gü-



venlik sorunlar›na sadece askeri ve polisiye aç›dan bak›lamaz. Çünkü bugüne
kadar, ne Afrika’da ne de dünyan›n di¤er mekânlar›nda güvenlik sorunlar›n›
sadece askeri yöntemlerle çözmek mümkün olmam›flt›r.

Günümüzde çat›flmalar›n ve fakirli¤in ele geçirdi¤i Afrika k›tas›nda istatis-
tiklerin ortaya koydu¤u içler ac›s› durum her geçen y›l daha da kötüye gitmek-
tedir. 

Sadece bir tek örnek vermek gerekirse, 2001 y›l›nda Afrika’daki ülkelerin
%72’si (53 ülkeden 39’u) y›ll›k kifli bafl›na düflen milli gelir 745 dolar›n alt›n-
da olan anlam›na gelen “düflük gelirli” ülkeler s›n›f›nda yer alm›fllard›r.4

Günümüzde Sahra Alt› Afrika Bölgesi’nin tümünde etkili olan kar›fl›kl›k
ve istikrars›zl›k mültecileri daha genifl alanlara göçmeye zorlamaktad›r. 

Birleflmifl Milletler Mülteciler Yüksek Komisyonu, 1999 y›l›nda dünyada
bulunan 22,3 milyon mülteciden- iltica talebinde bulunan- 6,3 milyonunun Af-
rika’da oldu¤unu rapor etmektedir.5

Bu flartlar alt›nda, Afrikal› Devlet Baflkanlar› Afrika’da devam eden eko-
nomik ve siyasi çöküfle çözüm bulmak için 2001’de “Afrika’n›n Kalk›nmas›
için Yeni Ortakl›k” (NEPAD)’› kurmufllard›r. 

NEPAD ile Afrikal› Devlet Baflkanlar›, Afrika’n›n kalk›nmas› için do¤ru
siyasi ve ekonomik yönetimin temel ilkelerine uyma sözü verdiler. NEPAD’›n
özünü, Afrika ve geliflmifl ülkeler ile endüstrileflmifl sekiz ülke (G-8) aras›nda-
ki iliflkileri yeniden yap›land›rmak ve karfl›l›¤›nda demokratik ve serbest piya-
sa normlar›na uymak oluflturmaktad›r.

Her fleye ra¤men Afrika geliflmektedir. Uluslararas› toplumun Afrika’daki
bu geliflmelere ilgisi kayda de¤er bir flekilde artmaktad›r. 

K›ta’dan gerçek bir de¤iflim momentinin yakaland›¤›n› dair iflaretler gel-
mektedir. 

Afrika Birli¤i ve NEPAD’›n (Afrika’n›n Kalk›nmas› için Yeni Ortakl›k)
oluflumu, Afrika’n›n Bölgesel Ekonomik Topluluklar›n›n artan rolü, ve milli
devletler baz›nda yeni nesil liderlerin ortaya ç›kmas› Afrika’y› de¤ifltirmekte-
dir. Böyle bir de¤iflim trendinin yaflanmas› Afrika-Avrupa aras›ndaki iliflkileri
de de¤ifltirmektedir.

Avrupa’n›n Afrika ile iliflkileri yeni de¤ildir. Avrupa-Afrika iliflkileri tarihi
köklere sahiptir. Ancak bu iliflkiler ço¤u kez sömüren-sömürülen iliflkisinin
ürünü üzücü uygulamalarla an›lmaktad›r. Günümüzde bu iliflki biçimi yerini
ortak ç›karlar temelinde eflit ortakl›k iliflkilerine b›rakmaktad›r. 
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Avrupa ve Afrika’n›n sa¤lam ticari ba¤larla ba¤lanm›fl olmas›, Avrupa’y›
Afrika menfleli ürünler için en büyük ihraç pazar› haline getirmifltir. 

Örne¤in, afla¤› yukar› Afrika’dan ihraç edilen pamuk, meyve ve sebzenin
%85’i AB taraf›ndan ithal edilmektedir. 

Avrupa ve Afrika ayr›ca sa¤lam ve önceden belirlenen yard›m ak›fl› ile de
birbirlerine ba¤lanmaktad›r. AB’nin Afrika’ya kalk›nma yard›m› 1985’teki 5
milyar avroya karfl›l›k 2003’te toplam 15 milyar avroyu bulmufltur. Di¤er yar-
d›mlar›n kat be kat üstünde olan bu yard›mlar AB’yi en büyük donör haline
getirmifltir6. AB’nin ODA’ya yapt›¤› yard›m Afrika’ya yap›lan toplam ODA
yard›mlar›n›n % 60’n› oluflturmaktad›r. 

Ayr›ca, AB üyesi ülkelerin bir k›sm› göreceli olarak Afrika siyaseti ve kal-
k›nmas› ile yeni tan›fl›rken, baz›lar› ise, Afrika’n›n farkl› ülkeleri ve bölgeleri
ile uzun süredir devam eden politik, ekonomik ve kültürel ba¤lar›n› sürdür-
mektedir. Topluluk seviyesinde son birkaç on y›ldan beri Avrupa Komisyonu
kapsaml› bir tecrübe yaflam›fl ve bu tecrübeler Afrika’n›n farkl› bölümleri ile
ortakl›klar oluflturan bir dizi sözleflmelerle sonuçlanm›flt›r.

1975’te imzalanan Lomé I Anlaflmas›, Sahra Alt› Afrika ülkeleri ile Avru-
pa Toplulu¤u aras›ndaki ilk çerçeve anlaflmas› olmufltur. Afrika, Karayip ve
Pasifik(ACP) ülkeleri aras›nda imzalanan ve esas olarak kalk›nma ve iflbirli-
¤ine yo¤unlaflan LOME Konvensiyonu Haziran 2000’de Cotonou Anlaflmas›
ad›n› alarak, içerik ve yap›sal de¤iflikli¤e u¤ram›flt›r. 

48 Sahra Alt› Afrika ülkesi ile 25 y›ll›¤›na imzalan anlaflma, 2005 y›l›nda
tekrar revize edilmifl ve anlaflmaya kalk›nma ve iflbirli¤inin yan› s›ra politik bir
boyut getirilmifltir. 

Böyle bir yap›sal de¤iflikli¤e gidilmesinin birçok sebebi olmakla birlikte
bunlar aras›nda:

- Avrupa’n›n uzun y›llar Afrika ülkelerine yard›mda bulunmalar›na ra¤men
hedeflenen kalk›nman›n sa¤lanamamas›, 

- So¤uk Savafl’›n sona ermesiyle birlikte AB’nin küresel aktör olmay› ön-
celikli bir hedef haline getirmesi, bu kapsamda; ekonomik bir birlikten politik
birli¤e do¤ru kaymas› ve bunun bir sonucu olarak da Ortak D›fl ve Güvenlik
Politikas›’na a¤›rl›k vermesi,

- 1999 y›l›ndan itibaren Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikas›’n›
(AGSP) oluflturmas›,

- 11 Eylül terör sald›r›lar›n›n meydana gelmesi,
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gibi benzer sebepler karfl›s›nda AB Cotonou Anlaflmas› ile geleneksel politika-
lar›ndan yap›sal bir de¤iflikli¤e gitmifltir. Görüldü¤ü gibi bunun en önemli  se-
bebini  “Güvenlik” sorunlar› oluflturmaktad›r.  

AB günümüzde örnek bir güvenlik ve refah alan› oluflturmufltur. Bu alan›n
varl›¤›n› devam ettirebilmek için d›flar›dan gelecek “terör, göç vb.” tehditleri
önceden ortadan kald›rmak istemektedir. 

Bu nedenle de ekonomik ve kalk›nma amaçl› iflbirli¤ine girdi¤i ortaklar›-
na yapaca¤› ekonomik yard›mlar› “demokrasi, hukukun üstünlü¤ü, adalet ve
insan haklar›na sayg›n›n sa¤lanmas›” gibi koflullara ba¤lamaktad›r. Bu sayede
kalk›nma ortam›n›n oluflturulabilece¤i düflünülmektedir.

Kuzey Afrika ve AB iliflkileri ise Avrupa-Akdeniz Ortakl›¤› ve Ortakl›k
Anlaflmalar›na; Avrupa Komfluluk Politikas› ve Komfluluk Politikas› Eylem
Planlar›na dayanmaktad›r. 

Avrupa-Akdeniz Ortakl›¤› 1995’te Barselona Deklarasyonu ile bafllam›flt›r.
Barselona Deklarasyonu, üç ana amac›n› flöyle tan›mlamaktad›r:

(a) Politik ve güvenlik diyalogunun güçlendirilmesi ile ortak bir bar›fl ve
istikrar alan›n›n oluflturulmas›,

(b) Yavafl yavafl kurulacak bir serbest ticaret bölgesi ve ekonomik ortakl›k
vas›tas›yla refah›n paylafl›ld›¤› bir alan oluflturma ve

(c) Kültürler aras› diyalogu ve toplumlar aras› de¤iflimleri teflvik etmeyi
amaçlayan sosyal, kültürel ve insani bir ortakl›k oluflturarak halklar› birbirleri
ile kaynaflt›rmak.

Barselona Deklarasyonu’nda ifade edilen ortakl›klar, Avrupa Birli¤i ve her
bir ortak ülke ile karfl›l›kl› olarak yap›lan Ortakl›k Anlaflmalar› ile uygulan-
maktad›r. 

Bu platformun oluflturulmas› ile, Avrupa Komfluluk Politikas› bu ülkelere
Avrupa’n›n yak›n komflular›n›n refah, istikrar ve güvenli¤ini desteklemeyi
amaçlayan ortakl›k, farkl›l›k temeli üzerine oturmufl bir bak›fl içerisinde, kay-
da de¤er bir derecede ekonomik bütünleflme ve AB ile gittikçe artan iliflki bi-
çimini sunmaktad›r. 

Tunus ve Fas’›n da dahil oldu¤u befl Kuzey Afrika ülkesi, 2005’te baflla-
yan Avrupa Komfluluk Politikas›n›n ilk setinin benimsenmesi ile bu politika-
n›n uygulamalar›ndan faydalanmaktad›r. 
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ÖÖnneerriilleerr::

Günümüzde göç, terör ve insan haklar› ihlallerinin en önemli sebeplerin-
den birisini “yoksulluk” oluflturmaktad›r. Afrika, yer alt› ve yerüstü kaynakla-
r› ile önemli bir potansiyele sahip olmas›na ra¤men, bu potansiyel ekonomiye
kazand›r›lamamakta dolay›s›yla da refah, zenginlik ve güvenli¤e dönüfleme-
mektedir. Afrika’da yer alt› ve yer üstü kaynaklar›n ç›kart›lmas›, bunlar›n ifl-
lenmesi ve uluslararas› ticarete sunulabilmesi için baflta “beflerî sermaye” ek-
sikli¤inin giderilmesi gerekir. Son otuz y›ld›r Avrupa’dan Afrika’ya önemli
miktarlarda yard›m yap›lm›fl olmas›na ra¤men bu yard›mlar›n etkinli¤inin sa¤-
lanamad›¤› görülmektedir.  

Sadece Afrika için de¤il, ayn› zamanda Avrupa ve tüm dünyada bar›fl ve is-
tikrar›n sa¤lanabilmesi ve Afrika kaynakl› göçün engellenebilmesi için Afri-
ka’daki yoksullu¤un ortadan kald›r›lmas› gerekir. Bu nedenle Afrika’daki “be-
fleri sermaye” eksikli¤inin kapat›labilmesi için e¤itim alan›nda ciddi yat›r›m-
lar›n yap›lmas› gerekmektedir. Ayr›ca, yolsuzluklarla mücadele edilmeli, çok
partili demokratik bir rejime kavuflabilmesi için Afrikal› ülkeler teflvik edilme-
lidir. Afrika devletlerin, piyasalar›n› liberallefltirmelerine daha fazla destek ve-
rilmelidir. 
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