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VPLIV NARAVNIH VIROV NA SOCIALNO EKONOMSKI RAZVOJ
ANGOLE
Izvleček:
V diplomske delu je predstavljen vpliv naravnih virov na socialno-ekonomski razvoj
Angole. Namen dela je preučiti različne geografske in zgodovinske vidike, ki so vplivali in
igrali ključno vlogo v izbrani tematiki. Pri izdelavi diplomske naloge so bili uporabljeni
raznovrstni viri in literatura z arhivskim gradivom ter opravljeno raziskavo v tej podsaharski
državi. Angola je izredno bogata država z neobnovljivimi in obnovljivimi naravnimi viri.
Zgodovinski dogodki so močno zaznamovali rabo in posledično njihov vpliv na socialnoekonomski razvoj države. Danes se Angola, ki je od leta 2002 v miru, sooča z različnimi
razvojnimi problemi. Osrednja gospodarska problematika pa je velika odvisnost angolskega
gospodarstva od neobnovljivih virov, kjer ima primat nafta in nato diamanti. Ta homogenost
gospodarstva se je že izkazala kot slabo let 2009, ko so zaradi svetovne gospodarske krize
padle cene naftnih derivatov na svetovnem trgu, kar je pa Angolo pahnilo v recesijo. Zaradi
odvisnosti od nekaterih neobnovljivih naravnih virov so zapostavljeni drugi perspektivni
gospodarski sektorji kot je kmetijstvo. Prepletanje raznovrstnih dejavnikov pa posledično
vpliva tudi na socialno sliko Angolcev.
KLJUČNE BESEDE: Angola, Afrika, naravni viri, socialno-ekonomski razvoj, regionalna zgodovina,
sodobna zgodovina.

IMPACT OF NATURAL RECOURCES ON THE SOCIO-ECONOMIC
DEVELOPMENT OF ANGOLA
Abstract:
The thesis examines the impact of natural resources on the socio-economic
development of Angola. The main intention is to study different geographical and historical
aspects which have had an influence on them and have played the main role in the chosen
theme. In writing this work many different sources as well as literature with archive material
were used, besides a research in this African country has been done. Angola is a very rich
country with many renewable and unrenewable natural resources. Historical events had an
influence on their use and, consequently, also on the socio-economic development of the
country. Today Angola, which is at peace from 2002 on, is confronting different
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developmental problems. The main problem of the Angolan economy is its high dependence
on unrenewable natural resources, mostly on oil and diamond production. This homogeneity
of Angolan economy was proven bad in 2009 when due to global economic crisis in the world
oil prices fell and, consequently, Angolan economy fell in a recession, too. This dependence
is also the reason why other perspective economic sectors, like agriculture, are neglected.
Intertwining of different factors caused an impact on the social picture of Angolans.
KEY WORDS: Angola, Afrika, natural recources, socio-economic development regional
geography, modern history.
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KRATICE
CASA (Convergência Ampla de Salvação de Angola) – Združenje za rešitev Angole
FLEC (Frente para a Libertação do Enclave de Cabinda) – Fronta za osvoboditev enklave Cabinda
FNLA (Frente Nacional de Libertação de Angola) – Nacionalna fronta za osvoboditev Angole
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MPIA (Movimento Popular a Independência de Angola) – Gibanje za neodvisnost Angole
MPLA (Movimento Popular de Libertação de Angola) – Ljudsko gibanje za osamosvojitev Angole
PCA (Partido comunista de Angola) – Angolske komunistične partije
PDA (Partido Democrático de Angola) – Demokratska stranka Angole
PIDE (Polícia Internacional e de Defesa do Estado) – Mednarodna policija za državno varnost
PLUA (Partido da Luta Unida dos Africanos de Angola) – Bojna stranka angolskih Afričanov
SADF (South African Defence Forces) – Vojaške enote Južnoafriške republike
SODIAM (Sociedade de Comercializaçăo de Diamantes) – Trgovska diamantna družba
SWAPO (South-West Africa People's Organisation) – Jugozahodna afriška ljudska organizacija
SZ – Sovjetska zveza
TPA (Televisão Pública de Angola) – Javna televizija Angole
UNITA (União Nacional para a Independência Total de Angola) – Nacionalna unija za neodvisnost
Angole
UPA (União das Populações de Angola) – Gibanje angolskega naroda
ZDA – Združene države Amerike
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1. UVOD
1.1.

Namen in cilji dela

Z Angolo sem se pobližje spoznal na prostovoljnem delu, ki sem ga opravljal med poletnimi
počitnicami leta 2010 v mestu Benguela, v socialnem centru Laura Vicuña. Naravne značilnosti,
kultura, ljudje, politika, zgodovina, aktualne razmere in problematika te afriške države so me prevzele
do te mere, da sem se odločil za pisanje diplomske naloge o Angoli. Naslednje leto sem se vrnil in
nadaljeval s prostovoljnim delom, poleg tega pa sem opravil terensko delo, s katerim je moja
diplomska naloga tudi podprta. Prostovoljno delo (poučevanje v šoli) mi je zelo koristilo pri
geografskem raziskovanju, saj sem v stikih z mladimi dobro spoznal socialno problematiko in
življenje mladih Angolcev ter zgodovino države.
Raznovrstni naravni viri so bili v preteklosti vzrok za raznovrstne politične procese in
gospodarske sisteme ter vplivali na socialno sliko države. Namen diplomske naloge je prikazati
zaključeno celoto o medsebojnem vplivu naravnih virov in socialno-ekonomskem razvoju Angole s
pogledom v prihodnost. Hkrati želim to tematiko predstaviti tudi našemu prostoru, saj slovenske
geografske literature o izbrani državi ni veliko. Proučevana tema je aktualna in prikazuje razvoj
gospodarske in družbene slike v državi, ki je bogata z najpomembnejšim energentom – nafto ter
drugimi naravnimi viri, vendar bistvenega pomena pri dvigu kakovosti življenja za vse prebivalce
Angole ugodne naravne danosti (še) nimajo.

1.2.

Delovne hipoteze

V diplomski nalogi bom preverjal naslednje hipoteze, ki se nanašajo na naravne vire in
socialno-ekonomski razvoj Angole:

·

Čas hladne vojne je bil ključnega pomena pri procesu osvobajanja angolskih političnovojaških skupin izpod portugalskega režima in kasnejših političnih polov v državljanski vojni,
ki so gospodarili z neobnovljivimi naravnimi viri, med katerimi je prevladovala nafta.

·

ZDA so UNITA podpirale prikrito brez vojaškega posredovanja zato, ker so angolski dogodki
sovpadali z ameriškimi neuspehi v Vietnamu.

·

Jugoslavija je odkrito podpirala levo usmerjeno MPLA in z njo sodelovala na gospodarskem in
političnem nivoju. Mednarodna stališča so bila med državama enotna, tudi po smrti Josipa
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Broza Tita in Agostinha Neta. Zaradi gospodarske in kasneje tudi politične krize v Jugoslaviji
v 80. letih, se je gospodarsko sodelovanje z Angolo zmanjšalo.

·

Velik pečat na angolskem ekonomskem in socialnem področju ter sami družbi so pustila
dogajanja v sodobni zgodovini, saj so politične krize ohromile gospodarstvo in povečale
regionalne razlike med mirno obalo in notranjostjo države, kjer je bilo vojskovanje
intenzivnejše.

·

Čeprav se je po premirju leta 2002 pričela velika gospodarska rast, 10 let miru ne more
gospodarsko in socialno nadoknaditi 40 let političnih kriz. Kakovost bivanja sicer počasi raste,
kljub temu pa se povečujejo razlike med peščico izredno bogatih zmagovalnih političnih in
vojaških elit ter množico ljudi, ki živijo v veliki revščini.

1.3.

Teoretska in metodološka izhodišča

Na vprašanje, ali je dobro, da je neka država bogata z naravnimi viri, se odgovor
posplošeno glasi pritrdilno. Med strokovnjaki pa so obstajala nestrinjanja glede vpliva
naravnih virov na gospodarski razvoj. V 50. in 60. letih 20. stoletja so nekateri ekonomisti
naravnim virom (še posebej nafti) pripisovali pomembno vlogo pri gospodarskem razvoju.
Drugi so se sklicevali na neupoštevanje določenih zaviralnih ekonomskih in političnih
dejavnikov ter procesov (Ross, 2003). Dejstvo je, da naravna bogastva niso garancija za
blaginjo, razvitost države in visoko kakovost bivanja njenih državljanov. V svetu je veliko
primerov, v katerih so bogati naravni viri negativno vplivali na gospodarsko rast države
(Paltseva, Roine, 2011).
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Grafikon 1: Povezanost med gospodarsko rastjo in odvisnostjo od izvoza surovin.

Vir: Paltseva, Roine, 2011, str. 2.

Razne ekonomske teorije govorijo, da imajo države, ki so zelo odvisne od izvoza
naravnih virov, še posebej mineralnih, v povprečju počasnejšo gospodarsko rast (Grafikon 1).
Velika odvisnost od izvoza mineralnih naravnih virov spodbuja gospodarsko odvisnost,
ranljivost, nestabilnost in neenakomerne prihodke ter manjšo produktivnost v proizvodnji.
Vse to ima vpliv na nižanje družbene blaginje in višanje stopnje revščine. Po drugi strani pa
naravni viri dajejo vladi visoke prihodke, s katerimi lahko ta vlaga v razvoj šolstva, zdravstva
in dvig življenjskega standarda (Ross, 2003). Tako je odgovor za naravno prekletstvo ali
bogastvo potrebno poiskati v politično-ekonomskem vzdušju v neki državi. Večja kot je
stopnja demokracije, uveljavljenost in učinkovitost institucij, večji je pozitivni vpliv naravni
virov. Le-te imajo slab vpliv, kadar je politično-ekonomska slika slaba. Takrat se prelevijo v
naravno prekletstvo, država pa ima počasno gospodarsko rast, ekonomsko monotonost in
odvisnost (Paltseva, Roine, 2011). Večina takšnih držav, ki je odvisna od izvoza naravnih
bogastev, kamor spada tudi Angola, pa se sooča s številnimi drugimi razvojnimi problemi, kot
so visoka stopnja korupcije in visoko stopnjo tveganja za pojav državljanske vojne (Ross,
2003) (Grafikon 2). Enkraten primer za to je prav Angola, kjer veliko večino BDP ustvarijo z
nafto in diamanti, poleg tega pa se je že soočila z dolgo državljansko vojno.
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Grafikon 2: Razmerje med deležem glavne izvozne surovine in tveganjem za državljansko vojno.

Vir: Reed, 2009, str. 13.

Metodologija diplomske naloge temelji na podlagi mojega raziskovalnega dela in
literature ter virov, ki so o izbrani tematiki že napisani. Slednjo sem izbiral na podlagi
zanesljivosti in heterogenosti. V Angoli sem poiskal literaturo in vire domačih avtorjev. Pri
časopisnih člankih sem pregledal tako državne časnike in publikacije (npr. Journal de
Angola), kot tudi zasebne (npr. Folha 8). V veliko pomoč so mi bile tudi spletne publikacije
raznih angolskih ministrstev. Lokalno literaturo, vire in posamezne informacije sem iskal v
raznih javnih in privatnih knjižnicah, knjigarnah ter sedežu stranke MPLA. Iskanje knjig ni
bilo enostavno, saj so težko dostopne in drage. Lokalno literaturo in poglede na izbrano temo
sem dopolnil s tujimi, svetovnimi (strokovnimi in poljudnimi) viri. Informacije sem črpal iz
največjih evropskih medijskih portalov (BBC, O Expresso, Stern, RTL, The Independent…).
Največ strokovnih virov sem našel na portalih Science Direct, JSTOR, Springler Link in
Oxford Journals Online. Največ gradiva je v angleškem in portugalskem jeziku, regionalne in
fizičnogeografske značilnosti Afrike in Angole pa sem črpal deduktivno iz slovenske
strokovne literature. Statistične podatke o Angoli sem našel v bazah Svetovne banke (The
World Bank) in OZN.
Glavni del terenskega dela je bila izvedba intervjujev z domačini o proučevani
tematiki, poleg tega pa sem pisal osebne zapiske in zbiral slikovno gradivo. Vprašalnik
pogovorov je bil sestavljen iz dveh sklopov. V prvem sklopu so se vprašanja pogovora
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navezovala na stvari, ki so pomembne za razvoj Angole, na zdravstvo, šolstvo, gospodarstvo,
življenjski standard in gospodarsko navezovanje na Kitajsko. Vprašani so tudi podali mnenje
o prisotnosti Kitajcev v Angoli in njihovemu vplivu v družbi. Drugi skop vprašanj se je
navezoval na podatke o sodelujočih, kamor spadajo navedbe o starosti, etnični pripadnosti,
jeziku, veri, civilnem statusu, številu otrok v družini, poklicu, selitvi, politični pripadnosti in
izobrazbi.
Izvedel sem 66 pogovorov, jih analiziral in statistično obdelal.

Slabi dve tretjini

vzorca sta bili moškega spola. Povprečna starost sodelujočih je bila 23,2 leti. Povprečna
družina vprašanih je imela 6,25 otrok. Slaba tretjina vzorca pa je imela enega ali več otrok,
kar znese 2,89 otroka na sodelujočega, ki se je opredelil kot starš. Večina sodelujočih ni bila
poročena in je imela osnovnošolsko izobrazbo, več kot polovica vzorca pa je bila tudi brez
poklica. Za katoličane se je opredelilo kar 73 % sodelujočih, 10 % pa je bilo evangeličanov.
Ker je bila večina intervjujev opravljenih v Bengueli, je večina (74 %) sodelujočih
pripadala etnični skupini Ovimbundu. Ostalih 16 % vzorca je bilo večinoma pripadnikov
etničnih skupin Nyaneca Umbi in Chokwe. Za zbiranje podatkov in potek raziskave sem
izbral urbana območja, ker v njih živijo prebivalci iz celotne Angole, ki so se priselili v
obalne urbane centre zaradi varnosti v času vojne, danes pa predvsem zaradi novih priložnosti
in dela. Tako sem hitro dobil heterogen vzorec

sodelujočih, med katerimi prevladuje

najštevilnejša etnična skupina Ovimbundu. Enako opravljanje terenskega dela bi bilo v
podeželskih naselbinah zelo zamudno, poleg tega pa bi bilo manj uspešno zaradi pogostejše
vsakdanje uporabe lokalnih bantujskih jezikov. Z jezikovnim problemom sem se občasno
srečal tudi v Bengueli, kjer so starejši znali portugalsko nekoliko slabše in besede
nadomeščali z jezikom Umbundu. Občasno težavo je med pogovori predstavljalo tudi samo
razumevanje vprašanj sodelujočih, zato je bilo treba včasih stvari večkrat ponoviti in
poenostaviti. Takšen primer je bilo razumevanje besedne zveze življenjski standard (nível de
vida). Občasno sodelujoči niso imeli mnenja, ker po njihovih besedah niso vedeli, če bodo
pravilno odgovarjali!
Veliko problemov je povzročalo tudi vprašanje povezano s politiko. Tovrstno
opredeljevanje je posameznikom povzročalo v sodobni zgodovini veliko preglavic. Politično
so se opredelili večinoma le tisti, ki so me poznali in mi zaupali. Manj izobraženi in predvsem
tisti, ki simpatizirajo z opozicijo, so odgovorili, da se bodo volitev udeležili, toda stranke
nimajo. Takšen primer je bil neki mlajši moški, ki je med intervjujem večkrat citiral
13

legendarnega voditelja Jonasa Savimbia (UNITA) in poudarjal, da ga zelo spoštuje. Pri
vprašanju o politični opredelitvi pa je izjavil, da ni politično opredeljen.
Kjer navedbe v diplomski nalogi, še posebej v podpoglavjih o gospodarskih in
socialnih značilnostih, niso posebej citirane, pomeni, da so rezultat mojega terenskega dela v
Angoli.
Jedro diplomske naloge je strukturno razdeljeno na tri zgodovinska obdobja:
kolonialno obdobje, čas med državljansko vojno in povojno obdobje. Prvo obdobje zavzema
čas od prihoda Portugalcev (15. st.) v Angolo do osamosvojitve te države (l. 1975), s
poudarkom na zadnjih desetletjih kolonialnega režima. Sledi sedemindvajsetletno obdobje
državljanske vojne (1975–2002) in nato čas sodobne, povojne Angole.
Grafikon 3: Raziskovalni model.
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1.4.

Lega in oris Angole

Angola je podsaharska afriška država, ki se nahaja med 6° in 17° južne zemljepisne
širine, ob Atlantskem oceanu med izlivom reke Kongo na severu in Cunene na jugu. K državi
Angola spada tudi majhna eksklava Kabinda severno od izliva reke Kongo. Meji na štiri
države: DR Kongo, Kongo, Zambija in Namibija na jugu. Na zahodu ima 1600 km dolgo
obalo. S površino 1.246.700 km2 je sedma največja afriška država.
Angola je predsedniška republika, ki je razdeljena na 18 provinc. Najmanjši in
gospodarsko najpomembnejši sta provinci Luanda in Kabinda, medtem ko sta največji
provinci Moxico in Cuando Cubango na vzhodu države.
Slika 1: Zemljevid Angole s Kabindo.

Vir: Šehić, Šehić, 2006, str. 49.

Regije so prehodne enote, ki so težko določljive z mejno črto (Lovrenčak, 2011).
Uvrščanje Angole kot tudi drugih držav v regionalizacijo Afrike je nekoliko problematično.
Že sam pojem lahko razumemo zelo različno in kontroverzno, kljub vsemu pa je ključnega
pomena za celostno preučevanje nekega območja. Problematičnost se kaže tudi v tem, da so
meje regij velikokrat določene z državnimi mejami, ki so produkt zgodovinskega dogajanja,
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kar še posebej velja za Afriko. Tako je Berlinska konferenca za Afriko pomenila rezanje
kolonialne torte, odraz česar so še danes ravne meje med državami te celine.
Svetozar Ilešič se je sredi 20. stoletja v svoji regionalizaciji (1957) opiral na
naravnogeografske kriterije, upošteval pa tudi družbene poteze, ki izražajo tip pokrajine. Tako
je regije določil na osnovi naravnogeografskih, političnogeografskih (družbena geografija)
kriterijev in strani neba (Lovrenčak, 2011). Leta 1978 je Jakob Medved členil Afriko
naravnogeografsko in družbenogeografsko. Pri prvi regionalizaciji je upošteval površje,
podnebje, vodne in pedološke razmere, pri družbenogeografski pa zgodovinske procese
(raziskovanje, osvajanje in osamosvajanje), prebivalstvo, socialnogeografske elemente in
gospodarstvo. Pri regionalizacijah Afrike se velikokrat pojavi vprašanje, kam zaradi svoje
prehodnosti spada Angola. Nekateri avtorji jo uvrščajo v Srednjo Afriko, drugi v Južno.
Medved (1978) jo uvršča v skupino držav nizke ekvatorialne Afrike, čeprav večino Angole
sestavlja plato z najvišjo nadmorsko višino 2620 m (Morro de Moco), relativno nizek je le
obalni pas ter sever države. Pri tej regionalizaciji je Angola uvrščena v Centralno Afriko, le da
je Medved uporabil nekoliko neposrečeno ime za to regijo, vsaj kar se tiče Angole. Po Ilešiču
(1957) je Angola uvrščena v regijo Savanska Južna Afrika (poleg Mozambika, Madagaskarja
ter Južne in Severne Rodezije z Njaso), ki se od Južnoafriške unije in sosednjih pokrajin
razlikuje v naravi in življenju. Avtorjevo upoštevanje družbenogeografskih dejavnikov se
odraža v razlikah v gospodarstvu, kolonizaciji in skupnih problemih teh dežel. Tradicionalno
gospodarstvo Savanske Južne Afrike ima močne tropske poteze, kolonizacijo pa so tu vodili
Portugalci ter Angleži in ne Buri kakor na jugu. Eden od skupnih problemov pa je bila
prometna povezanost (benguelska železnica) Atlantika z Indijskim oceanom čez
administrativno razbita ozemlja (portugalske kolonije in britanska Centralna Afrika) (Ilešič,
1957). Danes je Ilešičeva regionalizacija Afrike neuporabna, saj je nastala pred velikim valom
osamosvajanj afriških držav. Savanska Južna Afrika je bila nekako prehodno območje med
Ekvatorialno Afriko in Južnoafriško unijo. Danes vsaj Zambijo in Zimbabve zanesljivo
uvrščamo v regijo Južna Afrika, medtem ko Angola nekako gravitira na sever v Srednjo
Afriko, kamor jo uvršča tudi Crkvenčić (1990). Regijo definira kot Kongovsko kotlino z
obrobjem. Obalno območje te regije je znano po prvih portugalskih in španskih ekspedicijah.
Avtor poda še nizko gostoto poselitve (10 preb./km2) kot značilnost regije (Crkvenčić, 1990).
Problematičnost uvrščanja držav v regije je bila že poudarjena, še posebej velja za
prehodne države, kot je tudi Angola. Meja regij ni črta, temveč pas. Sever države je do
Lundskega pragu primernejši za uvrščanje k Srednji Afriki, medtem ko »jug teži k jugu
16

celine«. Menim, da je vseeno bolj utemeljeno Angolo uvrščati v Srednjo Afriko. To dokazuje
kar nekaj podatkov. Prvi je zgodovinski, saj so portugalski kolonialisti konec 15. stoletja prvič
prišli na območje kraljestva Kongo, ki se je ozemeljsko ujemalo s severno Angolo, enklavo
Kabindo, Kongom in DR Kongo. Nekoliko južneje, še vedno v Severni Angoli (današnje
province: Luanda, Cuanza Norte, Malanje, Lunda Norte),

je ležalo vazalno kraljestvo

Ndongo, katerega vladarji so nosili ime Ngola, od koder izvira ime države Angola. Več
stoletij je bila vsaj severna in srednja Angola v nenehni interakciji s Kongovsko kotlino
(Kamabaya, 2007). Pomemben dejavnik je tudi bežanje beguncev iz nekdanjega Zaira v
Angolo, saj so pribežniki severu dali še poseben pečat.
Eden od razlogov za uvrščanje Angole v Srednjo Afriko je tudi ekonomski. Večino
ekonomskih središč se nahaja v obalnem delu, še posebej na severu, kjer ima izreden pomen
glavno mesto Luanda. Pod Portugalci je bila ekonomska struktura in posledično ceste ter
železnice usmerjene v izvoz z ladjami. Ekonomski centri so se razvijali ob obalah, kamor je iz
notranjosti prihajalo izvozno blago. Atlantska obalna ravnica je tudi območje zgoščevanje
prebivalstva, pri čemer močno prevladuje severozahod – okolica Luande.

2. NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI IN
RAZPOLOŽLJIVOST NARAVNIH VIROV
2.1.

Angolski naravni viri

Zaloge snovi in energije našega planeta postanejo vir takrat, ko jih človek lahko
uporablja za lastne potrebe. Naravne vire definira človek in so sestavni del naravnega okolja,
ki jih pod tehničnimi, gospodarskimi in družbenimi pogoji uporabljamo. Naravni viri so vsi
deli narave, ki jih človeštvo ocenjuje kot uporabne in vredne. Delimo jih lahko na obnovljive
in neobnovljive. Slednji so tudi obnovljivi, toda nastajajo počasneje v geološki zgodovini in
so glede na človeško življenje neobnovljivi. V skupino neobnovljivih naravnih virov
uvrščamo nafto, zemeljski plin in premog, ki so izčrpani z uporabo, vse elementarne minerale
(npr. diamanti) in kovinske minerale, ki se dajo reciklirati. K obnovljivim naravnim virom
uvrščamo rastline (gozdove), živali, prst, talno vodo, sončno energijo, vodo, zrak, plimovanje,
valove in morske tokove (Plut, 2011).
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Preglednica 1: Tradicionalna tipologija naravnih virov.
Neobnovljivi naravni viri
Izčrpani z
Teoretično
uporabo
nadomestljivi
- Nafta
Vsi elementarni
- Zemeljski plin
minerali
- Premog

Reciklažni
Kovinski minerali

Obnovljivi naravni viri
Kritična cona
Brez kritične
cone
- Gozdovi
- Sončna energija
(rastline)
- Plimovanje
- Živali
- Voda
- Prst
- Zrak
- Talna voda
- Valovi

Vir: Plut, 2011, str. 15.

2.1.1. Obnovljivi naravni viri
Angola je bogata z neobnovljivimi in obnovljivimi viri. Pri slednjih ima zelo
pomembno vlogo voda, saj na ozemlje Angole pade relativno veliko padavin, poleg tega pa
ima Angola dolgo obalno črto. Morje je pomembno zaradi transporta in pomembnih
nahajališč nafte. Zaradi hladnega morskega toka je pomemben tudi ribolov, ki daje lokalnemu
prebivalstvu vir hrane. Več kot 1000 km dolga obala je primerna za razvoj obmorskega
turizma. Angolsko ozemlje je zelo prazno s kopenskimi živalmi v primerjavi z drugimi
(sosednjimi državami), zato safari turizem še dolgo časa ne bo možen. Predvsem v osrednjem
in podnebno suhem južnem delu države ima pomembno gospodarsko vlogo živinoreja.
Ugoden obnovljiv naravni vir je angolska prst (nitisoli), ki je večinoma zelo primerna za
kmetijstvo, še posebej v Centralnem platoju, glede na tipe tropskih prsti. V kolonialni
preteklosti je bila prst gospodarsko še pomembnejša zaradi intenzivne pridelave kave. Še pred
osamosvojitvijo Angole leta 1975 je ta gospodarska panoga pričela izgubljati na pomenu
zaradi večanja pomena nafte ter osvobodilnih bojev na podeželju. Dolga državljanska vojna je
pustila močen pečat pri degradaciji tega pomembnega obnovljivega naravnega vira, saj so
spopadi potekali v notranjosti države, kjer so območja kmetijsko ugodnih prsti in je bilo
veliko tovrstnih predelov zaminiranih. Predvsem za lokalno prebivalstvo so zelo uporabne
gozdne površine, saj domačini (predvsem na podeželju) les uporabljajo za kurjavo in gradbeni
material. V nemirnih časih so bila pod največjim pritiskom gozdna območja v mirnih delih
države, kjer so se naseljevale množice beguncev. Raba lesa domačinov je še danes splošno
razširjena. Na severu Angole uspeva tropski deževni gozd, vendar je savana (miombo) pod
večjim pritiskom, saj je za hitro sečnjo lažje dostopna.
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2.1.2. Neobnovljivi naravni viri
Bolj kot obnovljivi so z gospodarskega vidika v Angoli pomembni neobnovljivi
naravni viri. Država ima zaradi ugodnih geoloških razmer bogate tovrstne naravne vire. Če je
bila v začetku 20. stoletja glavni izvozni proizvod kava, je danes med najpomembnejšimi
naravnimi viri nafta, saj ta državi prinaša največ dobička. V letu 2010 so namreč izvozili v
vrednosti 42 milijard USD nafte (Fantini, 2011). Največ črnega zlata se nahaja v severni
provinci Kabinda, ki je zaradi velikih zalog nafte dobila vzdevek »afriški Kuvajt« (Eden
Yohannes ,2010).
Nafta je v sodobni ekonomiji najpomembnejši energent. S hitro rastjo kitajskega,
indijskega in drugih trgov se odvisnost od fosilnih goriv povečuje. Prisotni so še dejavniki,
kot so politični konflikti v svetu (npr. Iran), špekulacije, strah prekomernega črpanja in
neznana količina rezerv nafte Zemlje. Vse to se pozna pri cenah tega energenta, ki z izjemo
recesije leta 2008 nenehno rastejo.
Angolska nafta je imela velik pomen že v kolonialni dobi. Najprej so pričeli nafto
črpati v porečju reke Kwanaza leta 1955, nato pa sta se proizvodnja in z njo dobiček samo še
povečevala. Portugalci so leta 1969 zaslužili na račun nafte iz Kabinde in Angole 11
milijonov USD, leta 1972 se je dobiček povzpel na 61 milijonov USD. Rekordne razsežnosti
je cena nafte dosegla leta 1973 v času Jom Kipurske krize (napad arabskih držav na Izrael na
največji judovski praznik sprave je povzročil vojno in z njo naftno krizo). Cena izvožene nafte
je dosegla 400 milijonov USD. Izvoz črnega zlata je kolonialistom prinašal pomemben vir
zaslužka. V času osamosvajanja Angole so tako imeli Portugalci v Kabindi nameščenih vsega
skupaj 84.000 članov vojaškega osebja. Ta podatek pove, da se vse do zadnjega niso hoteli
odpovedati naftnim poljem (Reed, 2009). Po osamosvojitvi Angole je bilo ustanovljeno
nacionalno naftno podjetje Sonangol, ki še danes upravlja naftno industrijo v imenu vlade.
Konec 20. stoletja je podjetje pričelo v sodelovanju s tujimi investitorji intenzivno raziskovati
tudi potencialna morska nahajališča vzdolž angolske obale. To se je izkazalo kot izredno
uspešno in tako je danes država dobro uveljavljena naftna proizvajalka ter od leta 2007
članica OPEC. Angolska nafta velja za zelo kvalitetno, zato so tu prisotna največja
mednarodna naftna podjetja, kot so ChevronTexaco, ExxonMobil, British Petroleum, Total,
Shell in Agip. Vedno večjo vlogo imajo predvsem zaradi velikih finančnih vlaganj kitajska
naftna podjetja, saj Kitajska uvozi do 30 % angolske nafte (The World Bank, 2007; Reed,
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2009). Pomemben poslovni partner so tudi ZDA, saj je Angola njihov šesti največji dobavitelj
črnega zlata (Reed, 2009).
Angola je druga največja izvoznica nafte v Afriki in je leta 2007 dnevno izvozila 1,683
milijona sodov. Črpanje nafte je predstavljalo 52 % BDP in kar 91,9 % vsega izvoza (Natek,
Natek, 2006; Barros, Assaf, 2009). Angolske zaloge nafte, ki so bile odkrite ob prelomu 20.
stoletja, so leta 2010 znašale 13 milijonov sodov (The Economist, 2010). Več kot polovica
angolske naftne proizvodnje odpade na Kabindo. To predstavlja velik konflikt, saj se želi ta
eksklava osamosvojiti pod okriljem separatističnega gibanja FLEC, ki deluje od 1963. Tudi
angolska vlada, kot nekoč Portugalci, tega 7000 km 2 velikega ozemlja z naftnimi ploščadmi
ne želi izpustiti iz rok. Tako občasno pride do oboroženih akcij. Ena takšnih, medijsko
odmevnejših, je bila januarja leta 2010, ko je Angola gostila nogometno afriško prvenstvo
Afriški pokal narodov. Nogometna reprezentanca Toga, ki je potovala v Angolo z avtobusom
preko nemirne province Kabinda, se je znašla v zasedi gveril FLEC. V napadu je bilo ranjenih
nekaj igralcev, za voznika pa je bil napad usoden. Premirje iz leta 2006 med uporniškim
gibanjem in angolsko vlado je tako zelo krhko (Togo footballers …, 2010).

Razne

organizacije za človekove pravice opozarjajo, da so v Angoli, še posebej v provinci Kabinda
kršene človekove pravice zaradi naftnega kapitalizma (Reed, 2009).
Vlogo naftne proizvodnje v svetu in v Angoli razkrivajo zanimivi podatki diplomatske
depeše objavljene na portalu Wikileaks. ZDA so namreč izrazile zaskrbljenost glede posla
energetskega angolskega giganta Sonagol z Iranom v primeru gospodarskih sankcij za to
azijsko državo. Takšna politična in ekonomska kriza bi dvignila cene nafte, kjer bi angolska
vlada dobro zaslužila (Wikileaks, 2012a).
Zemeljski plin ima manjši pomen kakor nafta, toda vsekakor ne zanemarljivega.
Približno 85 % angolskega zemeljskega plina je proizvedenega skupaj z nafto. Proizvodnja
zemeljskega plina ima svetlo prihodnost, saj je dokazanih 1,6 bilijonov m 3 rezerv zemeljskega
plina, z ocenami pa 10 bilijonov m3. Za prihodnost je predvidenih kar nekaj projektov,
predvsem v morskih nahajališčih podjetij Sonagol in ChevronTexaco. Angola je leta 2010
proizvedla 0,73 milijard m3 zemeljskega plina1 , od izvoza pa je imela okoli milijardo USD
prihodkov (The World Bank, 2007; Reed, 2009).
Večina Angolcev ima od črpanja nafte in zemeljskega plina neposredno bolj malo
koristi. Največja od njih so zelo poceni fosilna goriva za transportna sredstva. K prednostim
1

Proizvodnjo zemeljskega plina je Angola povečala za 6,3 % glede na leto 2009.
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za večji delež prebivalstva Angole zagotovo ne moramo uvrščati naftne industrije, saj ta
zaposluje malo delavcev, še manj pa domačinov.
Druga za Angolo zelo pomembna skupina neobnovljivih virov so teoretično
nadomestljivi in reciklažni naravni viri. Pri prvih prednjačijo obširna nahajališča diamantov,
ki se večinoma nahajajo na severovzhodu države v provinci Lunda. Ti dragi minerali so imeli
posebej vidno in krvavo vlogo v zadnji etapi državljanske vojne, ko so financirali uporniško
UNITA.
Angola je trenutno četrta največja izvoznica diamantov na svetu. Zgodovina
proizvodnje diamantov sega v leto 1912, na severovzhod države 2. Izkoriščanje nahajališč se
je začelo s skupno naložbo Portugalske in diamantnega podjetja De Beers. Zanimanje za
angolske diamante se je hitro povečevalo in tako je ta dragi kamen postal angolsko najbolj
dragoceno izvozno blago. Leta 1971 so izvozili 2,4 milijona karatov, kar je Angolo postavilo
med največje proizvajalke diamantov. Stvari so se z neodvisnostjo Angole in začetkom
državljanske vojne močno spremenile na slabše. Tako je leta 1977 proizvodnja diamantov
padla na le 350.000 karatov letno. Glavni razlog za padec proizvodnje je bila vsekakor
nestabilna politična situacija in nacionalizacija industrije s strani socialistične MPLA. Sočasno
se je krepila ilegalna proizvodnja diamantov v rečnih naplavinah. Liberalizacija ekonomske
politike v začetku 90. let je ugodno vplivala na dvig izvoza dragocenih kamnov. Leta 1992 se
je politična situacija s predsedniškimi volitvami ponovno poslabšala. Sledil je podaljšek
hladne vojne, ki je ponovno katastrofalno vplival na proizvodnjo (Grafikon 4). Večina
območij z nahajališči diamantov je prešla pod vpliv uporniške skupine UNITA. Ta je z
diamanti tudi financirala vojno. V letu 1992 je izvoz ilegalne proizvodnje znašal 600
milijonov USD (The World Bank, 2007). Za diamantna območja v notranjosti Angole so bile
značilne emigracije, saj so bili ti predeli zaradi spopadov zelo nevarni. Pogosto pa so uporniki
po pripovedih domačinov nemalokrat prebivalstvo silili v prisilno delo iskanja aluvialnih
diamantov.

2

Leta 1978 MPLA Lundo upravno razdeli na dve provinci, Lunda Norte in Lunda Sul.
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Leta 2000 je bila ustanovljena monopolna družba za trgovino z diamanti SODIAM.
Naloga družbe je izboljšanje nadzora nad pobiranjem davkov diamantnih podjetij in boj proti
tihotapcem ter ilegalni proizvodnji diamantov. Zaradi slednjega je bila oktobra 2000 sprejeta
resolucija Združenih narodov o sankcijah proizvodnje necertificiranih diamantov iz Angole in
Sierre Leone. Strategija SODIAM je bila zelo uspešna, saj je leta 2000 vladi prinesla 739
milijonov USD prihodkov. Za diamantno industrijo je bilo zelo dobrodošlo premirje in konec
vojne leta 2002, saj so vsa območja z nahajališči diamantov iz rok upornikov prešla pod
nadzor vlade. Kljub temu je tihotapstvo še vedno prisotno, saj naj bi po podatkih vlade od leta
2000 pretihotapili vsaj za 1,4 milijarde USD aluvialnih diamantov (The World Bank, 2007).
Grafikon 4: Angolski izvoz diamantov.

Vir: The World Bank, 2007, str. 68.

V preteklosti je proizvodnja temeljila na diamantih iz rečnih naplavin. Z razvojem
tehnologije in znanosti pa danes v Angoli prevladuje pridobivanje diamantov iz kimberlita.
Najpomembnejše kimberlitne cevi se nahajajo v Catoci, v provinci Lunda Sul (Slika 3), kjer
je kar 65 % vse proizvodnje diamantov. Angolskemu gospodarstvu ta sektor prinaša ogromne
dobičke, saj diamantna proizvodnja predstavlja 95 % izvoza nenaftnih surovin in 10 % vsega
izvoza. Proizvodnja diamantov je po pomembnosti takoj za naftno. Angola je trenutno četrta
največja izvoznica diamantov. Glavni izzivi obeh dejavnosti pa so povezani z vladnimi organi
in višino socialnega prispevka (The World Bank, 2007). Podobno kot od nafte, tudi od
diamantov večina Angolcev nima skoraj nič.
Nafta in diamanti imajo dominantno vlogo, toda obstajajo tudi drugi reciklažni
neobnovljivi naravni viri, ki jih ne smemo zanemariti, čeprav je njihova proizvodnja veliko
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manjša. V to kategorijo spadajo baker, železo, mangan, uran in zlato. Največja nahajališča
slednjega ležijo v provinci Kabinda, kjer proizvedejo 90 % angolskega zlata. Pridobivanje te
drage kovine je večinoma aluvialno. Največji rudniki bakra, urana in visokokvalitetnega
železa so na jugu Angole ob reki Cunene. Ob kongoški meji na severu pa ležijo nahajališča
mangana (Medved, 1978). Rudniki so v času kolonializma delovali s polno paro, po
osamosvojitvi pa so doživeli šok. Največjega prav rudniki železa, saj je pridobivanje tega
dajalo pomemben delež k dohodkom izvoza. Pridobivanje železove rude je popolnoma zamrlo
v vojnem obdobju. Podobno je bilo tudi s proizvodnjo bakra, ki je že tako imela veliko
konkurenco v sosednji Zambiji, kjer leži znani »bakrov pas«. Na jugozahodu države so tudi
manjša nahajališča kroma, niklja in platine ter že omenjenega urana ob namibijski meji
(Schlüter, 2006). Ministrstvo za geologijo in rudarstvo želi v povojnem obdobju obnoviti ter
krepiti pridobivanje nediamantnih surovin, med katerimi imajo prednostni pomen zlato,
železo in baker (Angola: Copper…, 2011). Naloga je dokaj zahtevna zaradi hude svetovne
konkurence in trenda padanja cen določenih kovin (baker, nikelj…).
Pomen in raba različnih angolskih naravnih virov sta se skozi zgodovino spreminjala.
V predkolonialni in kolonialni (do 20. stoletja ) dobi so imeli večji pomen obnovljivi viri (še
posebej prst in rastlinstvo), saj je Angola še dolgo po 1. svetovni vojni veljala za kmetijsko
izvozno kolonijo (kava, koruza…). Tudi z vidika avtohtonega prebivalstva so ti obnovljivi
naravni viri najbolj vplivali, saj se je večina Angolcev ukvarjala s tradicionalnim
kmetijstvom. Na majhnih kmetijskih zemljiščih so pridelovali hrano, savana je bila vir hrane
(živali) ter lesa za gradnjo in kurjavo. Pomembno vlogo so imele tudi reke, iz katerih so se
oskrbovali s pitno vodo.
Vpliv neobnovljivih virov na ekonomijo in prebivalstvo je bil popolnoma drugačen
kakor danes. Pomen izčrpanih in uporabljenih virov (nafta in zemeljski plin) je bil minimalen.
Teoretično nadomestljivi (diamanti) in reciklažni naravni viri (kovine) pa so zavzemali
pomembnejše mesto pri domačinih v plemenskih skupnostih in pri kolonizatorjih. Intenziteta
rabe le-teh pa se je povečala v zadnjih desetletjih kolonialne dobe. Začetki intenzivne
proizvodnje diamantov segajo z ustanovitvijo diamantne družbe v začetek 20. stoletja.
Podobno je z reciklažnimi naravnimi viri. Proizvodnja železa, mangana in bakra se je najbolj
povečala v dobi Salazarja v prvi polovici 20. stoletja, ob osamosvojitvi Angole pa je ta
dejavnost zaradi političnih dogodkov padla v hudo krizo. Še pred političnimi spremembami
pa je prvenec v gospodarstvu prevzela nafta. Če so v času državljanske vojne vse dejavnosti
doživele velik šok, je pomen črnega zlata nenehno rastel. Strateškega vidika je bila nafta kot
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pomemben vir zaslužka vladajoče MPLA, saj so območja z drugimi naravnimi viri ležala v
nevarni notranjosti, kjer vladna strani ni imela nadzora. Obdobje državljanske vojne je močno
prizadelo rabo obnovljivih naravnih virov, ki so bili življenjskega pomena za večino
domačega podeželskega prebivalstva. Velik del kmetijskih območij je bil vojaško degradiran
in posledično neuporaben, poleg tega pa je bila zreducirana tudi biotska pestrost savane. Ker
je bilo podeželje tudi nevarno, se je veliko podeželskega prebivalstva pričelo seliti v mesta. V
povojnem času (od 2002) se nadaljuje politika nafte. Ostale panoge in dejavnosti prispevajo
majhen delež k BDP in imajo majhno vlogo pri angolskem gospodarstvu, ki je posledično
monostrukturno. Stvari glede rabe naravnih virov se za večino angolskega prebivalstva niso
bistveno spremenile.
Kljub velikim naravnim bogastvom Angola spada med gospodarsko šibke države.
Največji razlog je dolga državljanska vojna, v kateri so se vojskujoče se strani oskrbovale in
gospodarile z naravnimi viri. Tako so ugodne naravne danosti včasih prej prekletstvo kakor
blagostanje, saj so jih v času vojne izkoriščali za destrukcijo namesto v razvoj. V mirnem
času se stvari spreminjajo na bolje, toda odvisnost, pohlep bogatih investitorjev in korupcija,
napredek upočasnjujejo.

2.2.

Geološke in geomorfološke značilnosti

Večina afriškega površja je v najstarejši geološki zgodovini pripadala Gondvani, ki je
v mezozoiku pričela razpadati na današnje celine. Večji del Afrike tako sestavlja
predkambrijski kristalinski masiv, ki so ga zunanji dejavniki velikokrat znižali in uravnali ter
s tektoniko razlomili. Veliko obrežnih predelov je prekrilo plitvo morje, kjer je potekala
sedimentacija. Ta območja so danes zelo pomembna, saj tu ležijo glavna nahajališča nafte in
zemeljskega plina. Poleg dviganja, ugrezanja in lomljenja je geološko zgodovino
zaznamovala tudi vulkanska dejavnost. Vulkansko gradivo je gospodarsko zelo pomembno,
saj so tu potencialna nahajališča rud (Medved, 1978).
Podobno sliko najdemo tudi v Angoli, kjer je geološka pestrost največja na zahodu.
Regionalno lahko njeno površino ločimo na 4 geološke enote (Slika 2):
-

Predkambrijske kamnine (iz zgornjega proterozoika ter od spodnjega proterozoika
do arhaika) sestavljajo večino Angolskega ščita. Pas najstarejši kamnin se nahaja
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bolj na zahodu Angole in se vleče od severa, severovzhodno od Luande in južno
od reke Kwanza, proti jugu države (Slika 2). Najstarejše kamnine najdemo tudi v
provinci Lunda Norte na severovzhodu. V to skupino kamnin spadajo graniti,
gnajsi, vulkanski sedimenti, ki prevladujejo v južni in osrednji Angoli (okolica
Huamba). Z ekonomskega stališča je ta enota zelo pomembna, ker so tu
nahajališča kovin (npr. baker) in industrijskih materialov (npr. diamanti). Ena
surovinsko pomembnejših regij je Lunda Norte, kjer so velika nahajališča
diamantov.

Domačini tej provinci pravijo »diamantna dežela« (Terra de

diamante) (Gebremichael, 2008).

-

Paleozojsko-mezozojski sedimenti se nahajajo večinoma v centralnem severnem
delu države. Zavzemajo vulkanske oblike, kamor spadajo kimberliti in karbonati v
Lucapovem koridorju (Lucapa's corridor). V kredi je bila tektonska dejavnost zelo
intenzivna, z odpiranjem Atlantskega jarka je ustvarjen od 50 do 90 km širok in
1200 km dolg prelom, ki poteka od jugozahoda proti severovzhodu Angole
(Pervov in sod., 2011). Največja nahajališča kimberlitnih cevi ležijo prav vzdolž
tega koridorja (Slika 3).

-

Kredno-paleocenski morski sedimenti ležijo v obalnih kotlinah zahodnega roba
Angole. Ta območja so gospodarsko zelo pomembna, saj so tu glavna nahajališča
nafte in zemeljskega plina.

-

Terciarno-kvartarni sedimenti, kot so kvartarni peščenjaki, grušč in glina,
zavzemajo skoraj polovico površine Angole. Najdemo jih na obalnem delu, največ
pa v celotnem vzhodnem delu države.
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Slika 3: Geološka karta Angole.

Slika 2 Glavna območja kimberlitnih cevi.

Vir: Gebremichael, 2012, str. 2.

Vir: Pervov in sod., 2011, str. 296.

Če naredimo prečni prerez od zahoda proti vzhodu, vzdolž atlantske obale v
notranjosti leži do 200 km nižji dokaj razčlenjen svet, ki se nato s strmim robom dvigne v
planotasto višavje Bié

(1300–1500 m. n. v.) iz predkambrijskih kristalinskih kamnin z

najvišjim vrhom Morro de Moco (2619 m) v provinci Huambo. Visok svet se vije od severa,
Spodnjegvinejskega pragu, proti jugozahodnemu višavju. V osrednjem delu Angole se višavje
v smeri vzhod–zahod z obsežnimi ravniki nadaljuje v Lundski prag (ok. 1000 m. n. v.). z
obsežnimi ravniki. Tu tudi poteka razvodnica med Kalaharijsko kotlino na jugu in Kongovsko
kotlino na severu. Proti jugovzhodu se površje počasi spušča proti Kalahariju, na vzhodu
države je povirje reke Zambezi. Severno od Lundskega pragu se relief prav tako postopoma
spušča s širšimi ravniki, med katerimi so široke doline, ki so jih vrezali pritoki reke Kasai
(Natek, Natek, 2006).
V Angoli se konča tudi meja med Nizko Afriko na severu in Visoko Afriko na jugu.
Ta geografska meja poteka od mesta Masava v Eritreji do Benguele, ki leži ob Atlantiku. Tu
se še posebej lepo vidi razlika med obalnim nizkim svetom in hitrim prehodom v višavje
(Slika 4) (Medved, 1978).
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Geološka preteklost in geomorfološki procesi so zelo pomembni z vidika naravnih
virov. Morska sedimentacija, tektonika in vulkanizem so pomembni za nastanek predvsem
neobnovljivih virov (nafta, zemeljski plin, diamanti in kovine). Ker je relief planotast in brez
strmih pobočij, je ugoden za poselitev (predvsem na platoju Bié), tako kot tudi ob obali.
Raven in visok relief je pomemben tudi zaradi kmetijstva. Pobočna erozija je minimalna,
nekoliko vlažnejše podnebje pa blagodejno vpliva na tamkajšnje prsti in rastlinstvo. Relief in
podnebje sta tako pomembna pedološka dejavnika v Angoli. Ta pomembna dejavnika pa
dajeta angolskim rekam velik hidroenergetski potencial, ki je še vedno zelo slabo izkoriščen.
Slika 4: Primer hitrega dviga iz nižjega obalnega sveta v bližini Benguele.

Avtor: Tomaž Gorenc, 2011.

2.3.

Podnebje in hidrogeografske značilnosti

Podnebje je eden najpomembnejših dejavnikov preobrazbe Zemljinega površja. S
količino padavin in ugodno temperaturo vpliva na razvoj prsti, rastlinstvo in živalstvo ter na
življenjski stil in gospodarsko usmerjenost človeka. Podnebje igra ključno vlogo pri
obnovljivih naravnih virih. Afrika velja za najbolj tropsko celino, kjer temperature ne padejo
pod 5,5 °C – meja, ki velja za vegetacijski prag (Medved, 1978). Podnebne razmere
zaznamuje planetarno kroženje zraka in njegovo gibanje zračnih gmot proti ekvatorju. Afriško
in seveda angolsko podnebje je najlažje ponazoriti s sezonskimi vzorci zračne cirkulacije. Pri
njej ima največjo vlogo gibanje zračnih gmot od visokega k nizkemu zračnemu tlaku –
intertropsko konvergenčno območje (ITCZ– intertropical convergence zone), ki sledi
navideznemu letnemu gibanju Sonca proti povratnikoma (Vintar Mally, 2012).
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Ti sezonski vzorci se iz leta v leto ponavljajo, vendar so lahko odstopanja zelo
pogosta. Za afriške padavinske režime je značilna velika variabilnost časovnih trajanj deževne
dobe ter posledično količine in intenzitete padavin. Z oddaljenostjo od ekvatorja, kjer je
območje nizkega zračnega tlaka, naraščajo nihanja med količinami padavin. Količina le-teh je
najmanjša ob povratnikih (23,5°). Na podnebne dejavnike lahko vpliva tudi človek (Medved,
1978; Vintar Mally, 2012 ).
Po Köppnovi klimatski klasifikaciji je v Angoli podnebje večinoma savansko (Aw) z
značilno deževno dobo. Na severu države se prične deževna doba oktobra in traja do aprila,
proti jugu se obdobje padavin krajša, tako traja le od novembra do marca (Natek, Natek,
2006). Medtem ko je v severni Afriki suha doba, ki jo zaznamujejo suhi in prašni vetrovi, se v
južni Afriki ozračje močno segreje. Južno od ekvatorja je območje nizkega zračnega tlaka, kar
pritegne zračne gmote z vseh strani. Za Angolo so najpomembnejši jugozahodni vetrovi iznad
Atlantika, ki prinašajo največ padavin v Kongovsko kotlino in severno Angolo. Te vlažne
zračne gmote imajo zaradi hladnega Benguelskega morskega toka najmanjši vpliv v južnem
obalnem delu države. V juliju je situacija drugačna, saj se ITCZ premakne severno od
ekvatorja. Takrat se nad južno Afriko in obema oceanoma razteza območje visokega zračnega
tlaka. Vetrovi tako pihajo iz juga proti severu. Takrat v Angoli prevladuje suho in jasno vreme
(Vintar Mally, 2012).
Vredno je poudariti, da so lokalne razlike lahko zelo velike.

Najpomembnejša

dejavnika sta zagotovo relief in morski tokovi. Prvi vpliva na padavine in temperaturo, drugi
pa predvsem na količino padavin. Vetrovi, ki pihajo iznad hladnega Benguelskega toka, se pri
stiku s segretim kontinentom tudi sami segrejejo in osušijo ter so redko vir padavin (Vintar
Mally, 2012).
V Angoli povprečno pade 1010 mm padavin letno (Africa Wather, 2010). Na splošno
lahko rečemo, da se količina padavin od severa proti jugu zmanjšuje (s 1200 mm na 500 mm),
temperaturne amplitude pa nekoliko zvišajo. Obalni pas je zaradi Benguelskega in manj
poznanega Angolskega toka svojevrsten. Tu je padavin manj kot v notranjosti. Poleg tega je
količina padavin na severnih obalah večja (klimogram Luande s 325 mm – Slika 5) in se proti
jugu (Slika 5 – klimogram Moçâmedes oziroma današnji Namibe s 60 mm) zmanjšuje, tudi na
15 mm padavin v zalivu Tigrov (Baia dos Tigres) na skrajnem jugu države. Največ padavin
pade na obali ekslave Kabinda (600 mm), saj se vpliv hladnega toka proti severu zmanjšuje.
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Tako je z izjemo skrajnega severa Angole ob obalah podnebje polsuho (BSh) ali suho (BWh).
Občasno pride tudi do pojava advekcijske megle.
Visoka nadmorska višina ugodno vpliva na namočenost, tako da največ padavin
(1400–1800 mm) pade v osrednjem višavju, v okolici mesta Huambo (Slika 5 – klimogram
Nova Lisboa). Količina padavin se proti jugu spusti na 500 mm. Nazoren primer vpliva reliefa
in morskega toka na namočenost sta klimograma mest Namibe (Moçâmedes) ob morju in
Lubango (Se da Bandeira). Kraja ležita na približno enaki zemljepisni širini, le da je Lubango
147 km vzhodneje, v notranjosti države, na 1760 m. n. v.
Podnebne značilnosti Angole z relativno visoko količino padavin in tropskimi
temperaturami so zelo pomembne z vidika raznovrstnosti obnovljivih naravnih virov. Glede
na lego države (ob morju in v bližini ekvatorja) so temperature visoke in temperaturne
amplitude majhne, kar je pomembno za kmetijstvo. Za gospodarstvo kot tudi oskrbo
prebivalstva z vodo je pomembna tudi količina padavin. Ob obali, kjer je zaradi hladnega
morskega toka padavin manj, obstaja problematika oskrbe z vodo velika. Tako tam kmetijska
dejavnost obstaja le ob rekah. Obala je prebivalstveno zelo obremenjena, zaradi česar so
pogoste redukcije vode. Podobno je tudi na jugu države, kjer je količina padavin manjša (500
mm), kot na severu države (1200 mm). Visoka, prekomerna količina padavin v deževni dobi
pa ima velikokrat negativen vpliv zaradi poplavne ogroženosti, še posebej na vzhodu Angole
(Grafikon 4). Obilno deževje pogosto otežuje življenje lokalnega prebivalstva, saj upočasnjuje
transport in oskrbo. Veliko otrok v vzhodnih provincah v času obilnih padavin ne obiskuje
pouka, saj učni proces nemalokrat poteka na prostem ali pa je učilnica le pokrita s streho. Ker
obstaja velika verjetnost, da si otrok zmoči obleko, ki je velikokrat edina, ali zboli, je zato
prisotnost pri pouku manjša. Takšna bolezen je ob pomanjkanju zdravil in zdravstvene oskrbe
lahko usodna. Ob poplavah obstaja tudi velika nevarnost izbruha tifusa ali kolere.
Na količino padavin bodo še posebej vplivale podnebne spremembe, kjer bosta
tovrstnim spremembam najbolj izpostavljena jug in vzhod Angole. Obala je že tako sušna,
ocean pa jo hkrati nekako varuje pred visokimi temperaturnimi amplitudami. V notranjosti
države, kjer je količina padavin odvisna od deževne dobe, so napovedane podnebne
spremembe padavin in temperatur očitnejše. Po teh napovedih bi se količina padavin od junija
do avgusta na jugovzhodu močno znižala (tudi za 50 %), temperature pa zvišale za 4 °C.
Zaradi velike variabilnosti padavin bi se zvišala poplavna ogroženost (Vintar Mally, 2012, str.
44). V obdobju od leta 2000 do 2009 je bilo v angolski provinci Moxico, na vzhodu države
29

zabeleženih 18 poplav (povprečno 2 na leto), ki so skupaj prizadele 836.094 prebivalcev
(Grafikon 5) (Africa Wather…, 2010).
Grafikon 5: Prizadeti v poplavah v provinci Moxico v letih 2000–2008.
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Vir: Africa Wather …, 2010, str. 273.

Slika 5: Klimogrami Luande (1), Namibe/ Moçâmedes (2), Lubango/Sá de Bandeira (3),
Huamba/Nova Lisboa (4).

Vir: Klimodiagram Huambo, 2012; Klimodiagram Luanda, 2012; Klimodiagram Lubango, 2012; Klimodiagram
Namibe, 2012; Hidrografska karta Angole, 2012.
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2.3.1.

Površinske vode

Hidrogeografske značilnosti so zelo povezane s podnebjem zaradi variabilnosti in
intenzitete padavin, te pa posledično vplivajo na socialno-ekonomske razmere nekega
območja. V Afriki je razporeditev padavin zelo neenakomerna. Vse večje afriške reke izvirajo
v bolj namočenih višavjih in se nato spustijo v kotline (Medved, 1978). Kljub lokalnim
razlikam dobi Angola v povprečju več padavin od povprečja celotne celine (740 mm). Vse
reke imajo dežni padavinski režim, ki je vezan na deževno in suho dobo. Reke imajo najnižji
pretok avgusta in septembra, najvišjega pa marca in aprila (Grafikon 6). Večina angolskih rek
izvira v platoju Bié v osrčju države (Wright in sod., 2004).
Grafikon 6: Pretok reke Cunaza skozi leto.
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Vir: Wright in sod., 2010, str. 158.

Angolski vodotoki pripadajo štirim večjim porečjem (Slika 6), in sicer porečju Konga na
severu (2), Zambezija (5) na vzhodu, na jugu pa porečjema Cuvelai (3) in Okavanga (4). Z
obsežnega zahodnega dela Angole odtekajo manjše reke (1) neposredno v Atlantski ocean.
Največji reki na zahodnem delu države sta južna mejna reka Cunene in najdaljša angolska
reka Cuanza, ki se v Atlantik izliva južno od prestolnice Luanda. Za afriške razmere so
angolske hidrogeografske značilnosti ugodne, saj je rečna mreža relativno enakomerna
(Africa Wather, 2010, str. 89). Največji del angolskega ozemlja (okrog 75 %) z rekami
Kongo, Cuanza in Cunene pripada povodju Atlantskega oceana. Reke z vzhoda države se
izlivajo v Zambezi, ta pa v Indijski ocean. Najmanjši del pripada porečju reke Cuvelai in
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Okavango, ki se ne izlivata v morje, ampak tvorita del obsežnega endoreičnega območja na
jugu Afrike.
Pri hidrogeografskih značilnostih ima zelo veliko vlogo evapotranspiracija. Le-ta je
bistvena v porečjih rek Cuvelai in Okavango. Za sever Angole je značilna visoka količina, ki
zaradi bujnega rastlinstva in visokih temperatur v Kongovski kotlini znaša 1300 mm. Zaradi
velike količine padavin tu evotranspiracija nima močne vloge. Proti jugu in jugovzhodu se
zmanjšuje in lahko v Namibu znaša le nekaj mm (Vintar Mally, 2012). Zanimiv primer je reka
Okavango, ki se jugovzhodno od Angole z delto slepo konča v Bocvani – 98 % vode reka
zaradi evapotranpiracije izgubi in se tako konča brez izliva v morje (Africa Wather, 2010, str.
89).

Slika 6: Razvodnice velikih porečij.

Vir: Wright in sod., 2004, str. 146.

Porečje reke Kongo je veliko 3,7 milijona km2 , reka pa je s pretokom 44.000 m3/s
najbolj vodnata na kontinentu. Z ozemlja Angole dobi največ vode iz rek Cassai (Kasai),
Kwilu in Cuango (Kwango) ter njihovih pritokov, ki tečejo iz Angolskega platoja skozi
province Malanje, Lunda Norte in Lunda Sul proti DR Kongo (Africa Wather …, 2010).
Angolsko ozemlje zavzema le 8 % celotnega porečja reke Kongo (Wright in sod., 2004).
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Južno od Angolskega višavja, kjer poteka razvodnica med velikimi porečji, sta za
porečje Okavanga daleč najpomembnejši reki Cubango in Cuito, na kateri sicer odpade le 21
% celotnega porečja (Wright in sod., 2004) (Slika 7). Vodotoka izvirata v platoju Bié,
hidrografskem centru Angole, na nadmorski višini 1800 m. Angolsko porečje Okavanga je
veliko 148.860 km2 (Cubango 88.000 km2, Cuito 60.860 km2) in prispeva kar 82 % vode.
Reki Cubango in Cuito s svojimi pritoki sta sicer zelo slabo raziskani zaradi 27 let trajajoče
državljanske vojne. Prav v provincah Bié, Huambo in Kwando Kubango je bila vojna vihra
zelo huda (Bereslawski, 1997; Todd in sod., 2011 ).
Porečje Okavanga lahko podnebno razdelimo na tri dele. Prvi, severni del, kjer v
osrednji Angoli izvirata glavna vira Okavanga, je izdatno namočen. Letna količina padavin se
giblje med 1100 mm in 1300 mm. Drugi del je nekakšno prehodno območje med vlažnim in
suhim podnebjem. Cubango in Cuito tečeta proti jugu, kjer se nadmorska višina in letna
količina padavin zmanjšujeta. V bližini meje z Namibijo slednja znaša okoli 600 mm.
Podnebje vedno bolj dobiva značilnosti polsuhega. V tretji del porečja spada sama delta
Okavanga s svojimi južnimi pritoki iz Kalaharija. Tu je podnebje najbolj suho, z 250 mm ali
manj padavinami na leto. Količina padavin je zelo odvisna od trajanja deževne dobe
(oktober–april) in suhe dobe (maj–september) ter že poudarjene variabilnosti padavin. Reka
Okavango se zaradi negativne vodne bilance slepo konča s 6.000–12.000 km2 veliko delto
(Bereslawski, 1997; Todd in sod., 2011 ).
Slika 7: Količina padavin v porečju Okavanga (levo) in Zambezija (desno).

Vir: Africa Wather …, 2010, str. 89, 101.
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Evaporacija, vetrovnost in vlažnost so zelo slabo raziskani, podatki pa pomanjkljivi.
Evaporacija proti jugu narašča in predvidoma doseže do 2000 mm. Preko leta je evaporacija
najmanjša februarja in največja ob koncu suhe dobe. Vlažnost pa je najnižja julija in avgusta
ter najvišja februarja in marca. Na severu porečja znaša povprečna letna vlažnost 60 %, na
jugu pa pade na 50 % (Bereslawski, 1997; Todd in sod., 2011 ).
Zaradi kompleksnosti interakcij je določanje fizičnih in družbenih dejavnikov
mednarodnih porečij zelo tvegano in podvrženo velikim izzivom. Naravne danosti glede
vodotokov velikokrat niso enakomerno razporejene, kar postavlja določena območja ali
narode ob zgornjem toku rek v prednostni položaj pred tistimi ob spodnjem toku rek. V Afriki
najdemo veliko takšnih primerov, kot so na primer porečja Nila, Nigra in Okavanga. Glavna
pritoka slednjega ležita na ozemlju Angole, kar postavi južneje ležečo Bocvano v podrejen
položaj. To porečje sicer ni prebivalstveno preobremenjeno (potreba po vodi je manjša), saj v
njem živi le 1,5 milijona prebivalcev (približno 2 preb./km 2), od tega pol milijona v
angolskem delu porečja (Africa Wather …, 2010). Zaradi dolgo trajajoče vojne v prejšnjem
stoletju tu ni bilo zgrajenih velikih industrijskih obratov ali intenzivnega namakalnega
kmetijstva, ki bi negativno vplivali na kakovost ali količino vode.
Obeti za prihodnost so drugačni in lahko močno vplivajo na samo rečno delto. Poleg
negotovosti podnebnih sprememb so tu še razni hidroenergetski in kmetijski projekti. Po
poročilu študije angolskega dela porečja Okavango, je bilo določenih 22 potencialnih lokacij
za hidroelektrarne vzdolž rek Cubango in Cuito, tudi ob meji z Namibijo. Na podlagi
neugodnih geoloških in pedoloških dejavnikov je bilo 6 od teh projektov opuščenih. Od
ostalih pa največ obetov prinašajo jezovi hidroelektrarn Mumba (183,5 GWh), Malobas
(215,5 GWh), Mucundi (330,8 GWh) in Cuvango (29,8 GWh) (Bereslawski, E. 1997). Po
najnovejših podatkih, ki jih je objavila Angolska tiskovna agencija (Angola company …,
2012), bodo začeli na območju Cuvanga graditi 6 industrijskih (keramična in kemična
industrija) in kmetijskih (pridelava rastlinskega olja ter reja prašičev in perutnine) centrov, ki
bodo velika korist za lokalno prebivalstvo. Območje nudi ugodne kmetijske in vodne vire
(Angola company…, 2012). Celotni energetski potencial navedenih hidroelektrarn naj bi
povprečno znašal 1299,4 GWh na leto. Glavni problem za proizvodnjo električne energije
predstavlja pomanjkanje vode v suhi polovici leta, zato bi lahko energetska proizvodnja
znašala 422,3 GWh manj od povprečja.
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Reki Cubango in Cuito bosta zaradi namakanja kmetijskih površin čedalje bolj
obremenjeni. Ob teh dveh vodotokih je namreč 83.150 ha ugodnih in potencialno ugodnih
kmetijskih površin. Dolvodno v Okavango je bilo (do leta 1997) 11.310 ha namakalnih
površin, na katerih so porabili 1700 m3 vode na leto (Bereslawski, 1997).
Kot je bilo že omenjeno, je rečna delta omejena le na dva glavna vodotoka z ozemlja
Angole. Kakršnikoli posegi v ta dva vira bi imeli negativne ekološke posledice na enega
najdragocenejših mokrišč na svetu, ki je naravni habitat za mnoge živalske in rastlinske vrste
(Africa Wather …, 2010).
Vzhodni del Angole pripada porečju Zambezija, največjemu afriškemu porečju
Indijskega povodja (Slika 7). Zambezi izvira na nadmorski višini 1200 m blizu angolskozambijske meje. V zgornjem toku je relief položen, strmec reke pa majhen. V namočeni
polovici leta voda ne odteka dovolj hitro, kar povzroči poplave. Gradient postaja kasneje
vedno večji, še posebej za Viktorijinimi slapovi. Največ padavin pade na severnih delih
porečja, 1700 mm. V Zimbabveju, Bocvani in Namibiji na jugu porečja letna količina pade na
600 mm. Površinsko 42 % porečja leži v Zambiji in prispeva polovico vode Zambezija.
Angolsko ozemlje prispeva približno eno petino vode in zavzema 19 % površine porečja. V
porečju reke Zambezi živi več kot 40 milijonov prebivalcev, od tega je največja gostota
prebivalstva v Malaviju (nad 100 preb./km 2), najmanjša pa v vzhodnih angolskih provincah
(do 5 preb./km2). Porečje je obremenjeno tudi zaradi namakanja kmetijskih površin, vzdolž
toka pa je postavljenih 28 zajezitev, med katerimi sta največji Kariba in mozambiška Cahora
Bassa (Wright in sod., 2010; Africa Wather …, 2010).
Zahodno od porečja Okavanga majhen del južne Angole pripada porečju reke Cuvelai
(Slika 9), ki se konča v slani depresiji Etosha v severni Namibiji (Wright in sod., 2010).
V zahodnem delu Angole, ki ga tvorijo porečja manjših in krajših rek, so največje in
najpomembnejše reke Cunene na jugu, Catumbela v osrednjem delu in Cuanza (Kwanza) na
severu države. Po slednji je dobila ime tudi angolska denarna valuta. Na splošno so te reke
izredno pomembne za oskrbo lokalnega prebivalstva z vodo in hrano, namakanje ter
pridobivanje energije, saj tečejo skozi podnebno suha obalna območja.
Cuanza kot večina angolskih rek izvira v osrednjem višavju in nato teče proti atlantski
obali, kamor se izlije slabih 100 km južno od Luande. S pretokom 1064 m 3/s je to najbolj
vodnata angolska reka atlantskega povodja. Leta 2003 je bil na njej končan najnižje ležeči
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hidroprojekt Capanda, v provinci Kwanza Sul, z energetsko kapaciteto 520 MW. Za 110 m
visokim jezom je nastalo 40 km dolgo akumulacijsko jezero (Fedosov, 2000).
Če je za območje v okolici prestolnice najpomembnejša Cuanza, ima to vlogo v
osrednjem delu države, v provincah Benguela, Huambo in delno Bié, reka Catumbela. V
smeri proti sušnemu jugu se pomen rek še poveča. V provincah Huila, Cunene in Namibe je
najpomembnejša zagotovo reka Cunene s pretokom 173 m 3/s. Reka ima velik hidroenergetski
potencial, saj na 340 km poti v spodnjem delu premaga višinsko razliko 1100 m. Tako so že v
70. letih 20. stoletja zgradili nekaj hidroelektrarn. Leta 1989 je bil nadgrajen hidroenergetski
program Matala (provinca Huíla) s kapaciteto 40 MW. Poleg hidroelektrarne je tu zgrajen še
namakalni sistem za namakanje 10.000 ha kmetijskih površin (Wright in sod. 2010; MBendi,
2012).
Poleg naštetih rek je v celotnem obalnem pasu veliko vodotokov, kjer zaradi majhnega
porečja pride do večjega izraza suha doba, saj so takrat rečne struge prazne (Slika 8). Tovrstne
struge so še posebej značilne za podnebno suhi del države.
Slika 8: Ustrezno urejena struga reke Kavako (levo) in manjša struga vodotoka v revni četrti
Calombotão, kjer živi veliko število prebivalcev na poplavni ravnici.

Avtor: Tomaž Gorenc, 2011.

Zanimiva in slabo raziskana geomorfološka oblika so jezera. V Angoli je večina
naravnih jezer rečnega ali tektonskega izvora. Tovrstnih jezer je največ severno od
Centralnega platoja. Na splošno je največ jezer v severnih provincah, kjer je zagotovljeno
dovolj vode. Proti jugu se število jezer, ki so napolnjena z vodo skozi celo leto, zmanjša. Na
jugu, kjer je suha doba bolj izrazita, so tudi presihajoča jezera, ki se z vodo napolnijo v
namočeni polovici leta. Največ takšnih jezer je v provincah Namibe, Huíla, Cunene, Kwando
Kubango in na jugu Moxica.
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V povojnem času se povečuje število umetnih, akumulacijskih jezer za rečnimi jezovi.
Eno takih je jezero Zunzulo, 60 km vzhodno od Luande. Na takšnih jezerih je načrtovanih
veliko namakalnih projektov. Na že omenjenem jezeru je načrtovan projekt Quiminha,
izraelskega podjetja Tahal (Tahal, 2012). V Angoli je skupno 64 naravnih in umetnih jezer.
Največje naravno jezero je Dilolo, ki se nahaja v provinci Moxico.
Oskrba prebivalstva s površinsko vodo na splošno (še) ni kritična, vendar so v velikih
urbanih centrih v vodovodnem omrežju pogosti izpadi vode. Napovedi za porabo vode ob
naraščanju števila prebivalstva in načrtovanih namakalnih projektih, ki potrebujejo vodo celo
leto, medtem ko povprečna suha doba traja 182 dni, niso najbolj optimistični (Slika 9). Pod
največjim pritiskom bosta prav reki Cuanza in Cunene (Wright in sod., 2010). Po podatkih
South African Development Community (SADC) pa se bo dostopnost vode do leta 2025
spustila do kritične vrednosti 1700 m3/preb. na leto (SADC, 2002).

Grafikon 7: Poraba vode po sektorjih leta 2000.
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Gospodinjstva
60%
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Industrija
Kmetijstvo

Vir: Africa Wather …, 2010, str. 272.
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Slika 9: Porabe vode za namakanje in oskrbovanje živine leta 2005 in 2025.

Vir: Wright in sod., 2010, str. 149.

Na zgornjih grafičnih in slikovnih prikazih se dobro vidi, kako velika je
obremenjenost obale in obalnih porečij glede na porabo vode. Največji porabnik vode je prav
kmetijstvo, ki je v obalnih predelih Angole locirano v porečja tamkajšnjih rek. Pri tem so pod
največjim pritiskom večje reke, kot sta Kwanza, Cunene na jugu in tudi manjša reka Dombe,
ki teče južno od mesta Benguela. Veliko manjših obalnih porečji nima vode čez celo leto, zato
se tam tudi ni razvila tako intenzivna kmetijska dejavnost, ki bi izdatno obremenjevala ta
porečja. Podobno kot v primeru porabe vode za kmetijstvo, je obalni del Angole najbolj
obremenjen tudi s porabo vode za potrebe poselitve. Večina prebivalstva živi namreč v
obalnih urbanih centrih, kjer dominira prestolnica Luanda. Veliko Angolcev živi tudi v
Centralnem masivu, predvsem v prestolnici istoimenske province Huambo. Poselitvena slika
je popolnoma drugačna na vzhodu in jugovzhodu Angole, ki pripadata porečjema Okavanga
in Zambezija. Že v kolonialni dobi se je ta prebivalstveno prazen del Angole imenoval
»Dežela na koncu sveta« (Terra do Fim Mundo). Odseljevanje s te periferije pa je še dodatno
spodbudila vojna, saj je bilo to območje strateški center UNITA. Tako bodo te vzhodne
province, kljub rasti prebivalstva in večanju podnebnih sprememb pod manjšim pritiskom z
vidika rabe površinske vode kot tiste na zahodu. Najbolj kritične napovedi so prav za porečja
na obali, kot sta Kwanza in Cunene. Z visokim naravnim prirastkom, večanjem temperatur in
variabilnosti ter intenzitete padavin, se bo zaradi povečane rabe vode zmanjšala kakovost
bivanja obalnega prebivalstva.
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2.3.2. Podtalna voda
Angola ima letno 58 km³ obnovljive podtalne vode. Vrtine za črpanje najdemo po skoraj
vsej državi, toda zaradi lažje dostopnosti površinske vode se sistem ni razvijal enakomerno.
Najpomembnejša nahajališča podtalne vode so v sedimentnih. Dostopnost podtalne vode je
različna. V platoju Bié v okolici Huamba se nahaja v globini od 10 do 30 m, v obalnem delu
pa med 5 in 30 m globine. Dostopnost podtalne vode je najtežja v polsušnih južnih pokrajinah
v porečju reke Cunene, saj se nahaja okoli 200 m pod površjem. Oskrbovanje s talno vodo je
zelo pomembno za obalni in južni del države, kjer površinska voda ni vedno dostopna. S to
vodo se oskrbujejo središča provinc, kot so Benguela, Lobito, Lubango in Namibe.
Kljub veliki globini podtalne vode je po popisu vodnih točk iz leta 1975 največ
vodnjakov (okoli 2000) na jugozahodu države. Do leta 2005 je bilo v provinci Huíla 30 % in
Namibe 15 % vseh vodnih vrtin v državi. Obremenjenost teh vodonosnikov je velika, saj je to
območje primerno za živinorejo in redi 70 % vse angolske živine. Tako prebivalci kot živina
se oskrbujejo s podtalno vodo. Količina načrpane vode znaša od 1 do 10 litrov na sekundo.
Obnavljanje vode je tu zelo počasno zaradi sušnega podnebja in prekomernega črpanja
(Kunene River Awareness Kit, 2012).
Sistemi za črpanje podtalne vode se od leta 2002 močno povečujejo na hitro rastočih
obrobjih mest, kar še posebej velja za prestolnico Luando. Po ocenah vsaj milijon prebivalcev
glavnega mesta ni priklopljen na vodovodno omrežje in se z vodo oskrbuje privatno iz reke
Bengo. Velikokrat je ta voda oporečna in neprimerna za pitje. Vodna oskrba je v urbanih
območjih leta 2002 dosegla 60 % prebivalstva, leta 1980 pa 85 % urbanega prebivalstva.
Glavni razlog za zmanjšanje oskrbe so bile množične selitve v mesta. Urbani centri, še
posebej Luanda, so rastli eksponentno (SADC, 2002).
Oskrbovanje podeželskega prebivalstva z vodo je bolj raznovrstno, saj se oskrbujejo iz
izvirov, tradicionalnih vodnjakov in površinskih voda. V Angoli je velik problem uporabe
nepitne vode predvsem na podeželju. Z vladnim programom »Voda za vse« (»Agua para
todos«), ki je namenjen oskrbi podeželskih skupnosti s pitno vodo, naj bi do leta 2012
pokritost znašala 80 % prebivalstva na ruralnih območjih (Executivo leva …, 2011).
Dostopnost in vloga podtalne vode je za gospodarstvo in prebivalstvo različna.
Največji pomen ima talna voda v južni Angoli, kjer je manj površinskih voda zaradi sušnega
podnebja. Čeprav je na teh območjih dostopnost vode najtežja, se z njo oskrbujejo
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provincialna središča. Pomembna je tudi z gospodarskega vidika. Poljedelstvo je tu omejeno
bolj na obrežja, zelo razširjena živinoreja pa za oskrbo živine z vodo uporablja vodnjake.
Tako so vodonosniki zelo obremenjeni, saj je na jugu države deževna doba krajša in manj
intenzivna. V prihodnosti se lahko z večanjem števila prebivalstva, obsega živinorejske
panoge in dodatne variabilnosti ter intenzitete padavin (podnebne spremembe) obremenjenost
teh vodonosnikov še dodatno poveča. Količina razpoložljive vode bo tako zelo vplivala na
vrsto in intenzivnost gospodarskih panog ter kakovost življenja prebivalcev.

2.3.3. Morje

Morje ima za državo velik pomen. Kolonialisti so prvič prišli v Angolo po morju,
prodirali v notranjost in izvažali z ladjami sužnje in surovine. Poleg kulturnega in
zgodovinskega pomena se je v sedanjosti dodatno povečal še gospodarski pomen. Morje je še
vedno zelo pomembno s prometnega vidika, poleg tega pa je vir hrane in zalog nafte ter
zemeljskega plina. Angola bi bila brez izhoda na Atlantik tudi podnebno drugačna (HardmanMountford in sod., 2003).
Angolsko obalo podnebno močno zaznamujeta severni Angolski in južni Benguelski tok.
Zaradi fizikalnih razlik tvorita ob stiku posebno »fronto«. Njuna intenziteta se skozi leto
spreminja ter pomika vzdolž obale.
Za topel Angolski geotropski tok je značilna 36,4 %o slanost, hitrost 0,5 m/s in globina do
300 m. Tok potuje vzdolž obale proti jugu približno do Benguele. Najmočnejši je od februarja
do aprila. Potem se 27–30 °C topel tok počasi prične umikati proti severozahodu, nadomesti
pa ga nekoliko hladnejša voda (20–26 °C) (Slika 10).
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Slika 10: Primerjava temperatur morja februarja (vpliv toplega Angolskega toka) in avgusta
(vpliv hladnega Benguelskega toka)

Vir: Hardman-Mountford, et al., 2003, str. 196.

Od juga prihaja ekvatorialno usmerjen Benguelski tok, ki je hladnejši od Angolskega. Gre
za mešanico subtropske morske vode iz Indijskega oceana in južnega Atlantika ter hladnejše
subantarktične vode. Širina toka je na jugu pri Rtu dobrega upanja 200 km, proti severu pa
širina narašča. Benguelski tok je vzhodni rob južno atlantskega kroženja morske vode, ki je
ob obali pod močnim vplivom lokalnih vremenskih procesov. Največji vpliv ima med julijem
in oktobrom. Prevladujoči jugovzhodni vetrovi so ključni za dviganje globinske hladne vode
(angl. upwelling) ob benguelski obali. Dvigovanje je najbolj intenzivno od julija do septembra
(Hardman-Mountford in sod., 2003). V dvigajoči se hladni vodi je veliko planktona (Slika
11), s katerim se hranijo ribe, kar spodbudi razmnoževanje (Plut, 2000). Tako ima ribolov v
Angoli dolgo tradicijo in velik pomen v prehrani.
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Slika 11: Standardni odklon vsebnosti klorofila (mg/m3) v morski vodi čez leto.

Vir: Hardman-Mountford in sod., 2003, str. 199.

Ob angolski obali zasledimo enak pojav, kakšen je značilen za zahodno obalo Južne
Amerike, El Niño. Tu je znan pod imenom Benguela Niño in je prav tako rezultat vetrov
(John in sod., 2004). V takšnih razmerah dvigovanje hladne vode iz globin izostane, saj se
Benguelski tok konča južneje. V času tega pojava so lahko temperature zraka višje od
povprečja tudi do 8 °C (leta 1995). Pojavljajo se periodično na približno 10 let in so vzrok za
obilne padavine, katerih posledice so poplave (Hardman-Mountford, et al., 2003).
Kjer se stikata hladen in topel morski tok, nastane konvergenčno območje, ki mu pravimo
Angolsko–benguelska fronta (ABF). Večino leta je na 14–16° južne zemljepisne širine s
pretežno zahodno–vzhodno orientacijo. Sezonsko se premika proti severu in jugu glede na
moč omenjenih tokov. V poletnih mesecih in zgodnji pomladi je nekoliko južneje kakor
pozimi, ko se premakne severneje. Potovanje ABF je usklajeno s premikanjem ITCZ
(Hardman-Mountford in sod., 2003). To območje je tudi dokazano ločnica za tropske ribje
vrste na severu in druge ribje vrste na jugu, katerim ugaja hladnejša voda (John in sod., 2004).
Fizične lastnosti morja imajo zelo pomembno vlogo pri biotski raznovrstnosti. Angolsko
morje je ugodno za ribolov. Že v času kolonialne dobe so imeli Portugalci svoje ribiške flote v
vsakem večjem obalnem mestu. Največji ulov je odpadel na južno kapitanijo

Namibe

(Moçâmedes) na južnem obalnem delu Angole, kjer je vpliv hladnega morskega toka
najmočnejši. Leta 1972 je bil ulov v kolonialni dobi največji in je znašal 599 109 ton. Velik
del ulova je bil konzerviran ali uporabljen za proizvodnjo ribjega olja in moke (Dilolwa,
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2000). Po letu 1975 pa ribolov doživel najnižjo točko, saj so Portugalci s seboj vzeli večino
plovil, obstoječi industrijski obrati pa so propadli. Angolska vlada je v času državljanske
vojne dajala ribolovne koncesije državam zaveznicam, kot je bila Sovjetska zveza. Danes v
angolskih vodah lovijo predvsem evropske ribolovne velesile.
Angolska obala je zaradi plitvosti manj ugodna za pristanišča. Bolj primerna je za razvoj
obalnega turizma. Dolge plaže so večinoma prazne, le ob koncu tedna jih v času poletja
napolnijo lokalni prebivalci. Naravne danosti za razvoj ene najpomembnejših gospodarskih
dejavnosti so zelo ugodne, toda izkoristek teh danosti je zaradi mnogih ovir minimalen.
Angola je še pred kratkim veljala za izredno nevarno državo v vojnem stanju več kot 25 let. V
času vojne je bila prometna infrastruktura močno prizadeta, ob višku hladne vojne pa je
UNITA nadzorovala velik del države in s terorističnimi akcijami še dodatno ogrožala varnost.
Angola kljub vsem naravnim lepotam ni (bil) najpopularnejši turistični cilj. Politična in
gospodarska nestabilnost nista dobra oglaševalca turizma.

2.4.

Prsti, živalstvo in rastlinstvo

Rastlinstvo, živalstvo in prsti spadajo med pomembne obnovljive naravne vire. Prst ali
pedosfera nastaja ob stiku prepletanja in medsebojnega delovanja drugih delov geosfere
(atmosfere, litosfere, hidrosfere in biosfere). Natančneje, vsaka prst je rezultat prepletanja
pedogenetskih dejavnikov. Eden najpomembnejših je matična osnova, saj večina prstne mase
izvira iz kamnine. Njena kemična sestava pogojuje kemično sestavo prsti. Zelo pomemben je
tudi vpliv podnebja (temperature, padavine, veter, Sončevo sevanje, itd.), saj vpliva na
kemične in biološke procese in s tem na preperevanje matične osnove. Prisotni so še ostali
dejavniki: relief, voda, živi organizmi, čas ter delovanje človeka.
Za prsti na območjih z vročim in vlažnim podnebjem je značilno, da so običajno bolj
bogate z železom kot drugod. Pri tem obilne padavine močno vplivajo na razpad matične
osnove. V takšnih podnebnih razmerah je prisoten proces feritizacije, ki je značilen za
savansko podnebje. Pri tem procesu se z močnim razgrajevanjem matične kamenine, kjer se
poveča tudi izpiranje silicija, ohranijo le najodpornejši minerali. Kopičijo se železovi oksidi,
ki dajo prsti značilno rdečo barvo (dehidrirani), lahko pa tudi oker barvo (nedehidrirani)
(Lovrenčak, 1994).
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Slika 12: Vaška skupnost v okolici Huamba v času zenitnega deževja. Skrbno obdelana polja na
kmetijsko najprimernejših nitisolih, ki jih uporabljajo tudi kot gradbeni material.

Avtor: Tomaž Gorenc, 2011.

V Angoli so se na starih kristalinskih kamninah razvili liksisoli, akrisoli, feralsoli in
kmetijsko najpomembnejši nitisoli (Slika 12). Slednji so globoki, z glino bogatimi horizonti in
veljajo za najrodovitnejše prsti tropskega pasu. Te prsti zavzemajo večji osrednji del države
(Slika 13) (Schultz, 1995; Preetz, Hennings, 2010). Nastanejo lahko na različno trdi matični
kamnini (granit, gnajs ali star vulkanski pepel). To so tipično rdeče (10 R) do rumene visoko
razvite prsti (10 YR) z glinasto teksturo. Večina angolski prsti, izjemo nitisolov, je po reakciji
kislih (okoli 5,5 pH) in so zaradi majhne količine hranil in organskih snovi slabo rodovitne
(Lovrenčak, 1994). Če je z njih odstranjena vegetacijska odeja, se zelo hitro izčrpajo (Schultz,
1995). V Angoli, predvsem v severnih in osrednjih provincah, je na teh prsteh največ plantaž
kave. V povojnem času prsti z visoko vsebnost kovin predstavljajo problem pri deaktivaciji
min, ki so jih med vojno polagali po celotni državi. Minska polja so zelo problematična, saj so
to degradirana in gospodarsko neuporabna območja. V tej državi se naj bi nahajalo še vedno
od 0,5 do 1 milijona min. Ker imajo sodobne pehotne mine plastično ogrodje z malo železa, je
odkrivanje min s kovinskim detektorjem v takšni prsti nezanesljivo in težavno. Na vzhodu
države so prevladujoči tipi prsti arenosoli. To so slabše razvite in peščene prsti, ki so nastale s
terciarnimi vetrnimi nanosi peska iz Kalaharija. V Angoli so v severnih območjih zaradi večje
količine padavin te prsti večinoma primerne za poljedelstvo, na južnem delu države pa je
primernost manjša. Ob rekah, na mladih rečnih nanosih nastajajo fluvisoli (Preetz, Hennings,
2010).
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Slika 13: Generalizirana pedološka karta Angole (FAO).

Vir: Preetz, Hennings, 2010, str. 1503.

Prsti so zelo pomemben naravni vir, ki je sicer obnovljiv, toda ob dolgotrajni
izpostavljenosti degradacije z vidika človeka je obnavljanje zelo počasno. Na ozemlju Angole
so se razvile za kmetijstvo ugodne prsti. Vse do osamosvojitve leta 1975 je ta država veljala
za kmetijsko izvoznico. Plantaže kave in bombaža ter polja koruze in drugih kmetijskih
izdelkov so bili zelo pomembni za gospodarstvo Portugalske. Kolonialni režim je s prihodom
Salazarja postajal vse bolj agresiven do domačinov tudi na področju zemljišč. Razlastitve in
pregon avtohtonega prebivalstva s kmetijsko primernejših predelov, na katerih so postavljali
plantaže, zgovorno vrednoti pomembnost prsti kot naravnega vira.
Na občutljivih tropskih prsteh pa je močan pečat pustila tudi vojna. Dolgotrajni
konflikt je omrtvil obstoječo kmetijsko proizvodnjo in spodbudil selitve prebivalstva z
območji spopadov k varnejši obali. S tem procesom migracij se je povečal pritisk na dele
Angole, kamor so se ti begunci naseljevali. K dolgotrajni degradaciji tega pomembnega in
občutljivega naravnega vira so pripomogli tudi sami spopadi, saj so vojskujoče se strani
mnoga območja zaminirale in tako številna gospodarsko uporabna zemljišča naredile
neuporabna še v povojnem času. Od naravnih dejavnikov ima največji vpliv na prsti vodna
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erozija. Proces spiranja prsti je najbolj pogost v času deževne dobe, njegova intenziteta pa je
odvisna od količine padavin in zaščitenosti prsti z vegetacijo.
V Angoli najdemo tri prostorsko raznolike pokrajine z značilnim živalstvom in
rastlinstvom (Schultz, 1995):
V. Zonobiom puščavskega in polpuščavskega podnebja,
VII. Zonobiom savanskega podnebja,
IX. Zonobiom ekvatorialnega podnebja.
Od naštetih zonobiomov največjo površino države zavzema VII., saj je tudi savansko
podnebje najbolj značilno za Angolo. Savane spadajo v zambezijsko območje, za katero so
značilne različne oblike gozdne savane. Ta se razvije na slabše rodovitnih prsteh in kjer je
podnebje z eno suho in deževno dobo. Je prehod med gozdom in zeliščnim savanskim
rastlinstvom (Lovrenčak, 2003). Druga dva zonobioma zavzemata manjše površine, in sicer
IX. zonobiom najdemo v enklavi Kabindi in skrajnih severnih območjih Angole. Prehodni pas
med IX. in VII. zonobionom na posameznih območjih leži dokaj južno proti platoju Bié.
Zonobiom puščavskega in polpuščavskega podnebja je značilen za JZ države in obalna
območja do Benguele.
Po popisu vegetacije iz leta 1939 v Angoli najdemo 9 različnih rastlinskih združb. Od
vseh so glede na pokritost površja države najpomembnejše listopadne gozdne združbe (VII.
zonobiom), travne združbe (VII. zonobiom), grmičevje (VII. zonobiom) in puščavsko
rastlinstvo (V. zonobiom). Te štiri skupine pokrivajo 90 % države (Shaw, 1947).
Listopadne lesne združbe, ki izgubijo liste v suhi dobi, pokrivajo 3/5 države in so
najbolj pogost tvorec gozdne savane. Edina območja, ki jih ne pokrivajo listopadne drevesne
vrste, so savane med Luando in Benguelo ter porečje Cuanga, obalna puščavska območja in
redka območja tropskega deževnega gozda (Shaw, 1947). Najznačilnejša drevesa te skupine
so: baobab (Adansonia digitat), različne vrste akacij (Acacia hockii, Acacia tortilis) in
Brachystegia boehmii, ki jo imenujejo tudi miombo (Shaw, 1947; Lovrenčak, 2003).
Savanska območja so tudi živalsko pestra z največjo raznolikostjo kopitarjev. Najbolj
značilne rastlinojede savanske živali so gazele, antilope, žirafe in sloni. Poleg rastlinojedcev
so tu še značilne mesojede savanske živali iz družine divjih mačk in psov (Lovrenčak, 2003).
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Angolska savana velja za revno, saj tu živi manj živali, kot drugod. Tudi za to je
glavni razlog dolgoletna vojna, ki je pustila katastrofalne posledice na angolski favni. Danes
se stanje nekoliko izboljšuje, predvsem v naravnih rezervatih.
Z zmanjševanjem količine padavin drevesne vrste pričnejo zamenjevati grmičevje in
združbe travniškega rastlinstva. Te vrste so bolj prilagodljive na manjšo količino padavin in
slabšo prst (edafska savana). Tu so rastline popolnoma odvisne od deževne dobe in tako v
suhi dobi ovenijo. V Angoli je prevladujoča nizkotravna savana (do 1 m), za katero so
značilne Sporbolus marginalus, Digitaria macroblephara in druge (Lovrenčak, 2003).
Puščavsko in polpuščavsko rastlinstvo je značilno za provinco Namibe. Sušni svet z
značilnim rastlinstvom sega ob obali vse do Benguele. Puščavske živali na teh območjih so
tako kot rastline prilagojene na ekstremne razmere. Na takšnih območjih je rastlinstvo in
živalstvo po raznovrstnosti revno (Lovrenčak, 2003).
Med sadnimi drevesi je pri prehrani zelo pomemben mangovec (Mangifera indica). To
veliko drevo, ki lahko v višino meri tudi 30 m, raste skoraj po celi državi razen v najbolj suhih
predelih. Mangovec v Angoli ni avtohtona vrsta, temveč so jo v 17. stoletju v Afriko prinesli
Portugalci (Mangol plant profile, 2012). Ti so poleg mangovca prinesli v Angolo tudi ananas
(Ananas comosus) in maniok (Manihot esculenta) kot najpomembnejšo gomoljnico v angolski
prehrani (Fauquet, Fargette, 1990).
V času, ko je svetovna pozornost obrnjena na zmanjševanje emisij ogljikovega
dioksida, je gozd postal pomembno »sredstvo« za skladiščenje tega toplogrednega plina.
Globalno gledano so najpomembnejše gozdne površine prav v tropskem pasu (Amazonija,
Kongo …), kjer je krčenje gozdnih površin najmočnejše. Tako naj bi tropska deforestacija
prispevala približno 12 % emisij CO2 in s tem predstavlja velik izziv za prihodnost (Cabral in
sod., 2010).
Angola je pretežno prekrita z gozdnimi površinami, v katerih prevladuje miombo, ki
pokriva okoli 40 % Centralnega platoja. Ta savanski tip je ekološko zelo občutljiv in bogat,
saj tu raste več kot 8000 rastlinskih vrst (54 % je endemitov). Poleg ekološke vrednosti je
miombo tudi vir hrane, kuriva in gradbenega materiala za lokalno prebivalstvo. Na podlagi
raziskave deforestacije na Centralnem platoju, ki je bila izvedena v obdobju 1990–2009 , je
lepo prikazan vpliv državljanske vojne na ta proces. Po prvih parlamentarnih volitvah leta
1992 je izbruhnil nov val nasilja (t. i. tretja etapa državljanske vojne) in pognal z domov
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skoraj milijon ljudi. Begunci so se naseljevali na bolj varna območja Centralnega platoja in
obale, ki so jih nadzorovale vladne enote. Pritisk na okolje se je povečal, saj so pričeli z lesom
graditi nova bivališča in urejevati površine za ekstenzivno kmetijstvo. Tako se je krčenje
gozdne savane povečalo na 1,49 % letno na 34.270 km 2 velikem preučevanem območju
platoja v okolici Huamba. Medtem ko se je tam povečala stopnja deforestacije, se je na
izvornih območjih beguncev povečalo zaraščanje opuščenih kmetijskih in bivanjskih površin.
Po koncu vojne leta 2002 se je situacija nekoliko obrnila, saj se je mnogo beguncev vrnilo na
svoje domove (Cabral in sod., 2010).
Približno 46 % angolskega ozemlja pokrivajo gozdne površine, med katerim
prevladuje gozdna savana, ki je tudi pod največjim pritiskom. Tropski gozdovi I. zonobioma
so v Angoli bolj redki, medtem ko je miombo širše dostopen in ga je lažje izkrčiti ter površino
kmetijsko pripraviti. V desetletnem preučevanem obdobju je odstotek deforestacije znašal 4,2
% (0,21 % na leto) vseh gozdnih površin (Cabral in sod., 2010; Angola Forest Information
and Data, 2012). V prihodnosti se bo verjetno na račun industrijskega razvoja in povečevanja
intenzivnega namakalnega kmetijstva ter slabih obnovitvenih zmožnosti deforestacija še
povečala.
Prsti, živalstvo in vegetacija so med seboj zelo povezani in soodvisni. Degradirana prst
vpliva na favno in floro. Vegetacijska odeja pa ščiti prst pred pretirano erozijo. Z vidika
obnovljivih naravnih virov ima gozd v Angoli pomembno vlogo. Osrednje vloge nima le pri
ogljikovem krogotoku, temveč tudi neposredno pri vsakdanjem življenju ljudi. V kolonialni
dobi je večina avtohtonega prebivalstva uporabljala les kot gradbeni material in kurivo.
Njegova gradbena in energetska vloga pa je bila v začetku druge polovice 20. stoletja na
prvem mestu. Tudi v sedanjosti vloga lesa ni zanemarljiva, saj je njegova uporaba splošno
razširjenja pred vsem na podeželju, delno tudi v revnejši soseskah mest. Posledično je pritisk
na angolske gozdove, kjer prevladuje miombo, velik, toda manjši kot v preteklosti. V nemirni
angolski sodobni zgodovini je bil pritisk, zaradi selitev beguncev, ki so se naseljevali na že
naseljenih območjih, večji.
Na angolsko rastlinstvo je imela vpliv tudi kolonialna doba, saj so Portugalci v Angolo
prinesli nove rastline. Nekatere od njih (npr. maniok) so še danes zelo pomembne pri prihrani
lokalnega prebivalstva. Vloga drugih pa je zaradi gospodarskih in političnih dogajanj v času
hladne vojne popolnoma upadla. V to skupino kot odmeven primer spada kava, ki je imela
izreden gospodarski pomen, ob osamosvojitvi pa je proizvodnja in uporaba drastično padla.
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Podobno je z avtohtono savansko favno. Angolske sosede veljajo za države z dobro razvitim
safari turizmom, medtem ko je angolska savana zaradi že omenjenih dogajanj bolj
»izpraznjena«, kot bi bila sicer.

3. ZGODOVINSKI PREGLED
Zgodovina Angole je zelo pomembna za razumevanje današnje gospodarske in socialne
situacije v državi. Najvidnejšo vlogo je imela nemirna sodobna zgodovina, saj je bila Angola
od leta 1961, ko so uporniki uradno začeli osvobodilni boj proti Portugalcem, pa vse do konca
državljanske vojne leta 2002 nenehno v vojnem stanju.

3.1.

Kolonialno obdobje (1482–1975)

3.1.1. Politični oris kolonialnega obdobja
Evropejci so prvič prišli v stik z današnjim angolskim ozemljem leta 1482, ko je v ustje
reke Kongo priplul portugalski pomorščak Diogo Cão (Dilolwa, 2000). To je bil čas velikih
geografskih raziskovanj, ko so Evropejci iskali nove trgovske poti v Indijo. Portugalski
pomorščaki, kot so princ Henrik Pomorščak, Vasco da Gama, Fernando Mallegan in že
omenjeni Diogo Cão, so bili pionirji v pomorstvu.
S Portugalci je povezano tudi ime bivše kolonije in sedanje države Angola. Ko je Paulo
Dias de Novais, prvi guverner Angole, prišel v stik z otroci kralja (Ngola) kraljestva Ndongo,
naj bi mu ti govorili, da so otroci Ngole (Filhos do Ngola). Ta stavek se v lokalnem
bantujskem jeziku izgovori »Ana-a-Ngola«, to naj bi Novais ob prihodu na Portugalsko
izgovoril »Angola«, kar se je uveljavilo kot ime tega ozemlja (Kamabaya, 2007).
S prihodom Portugalcev v ta del Afrike se je pričelo trgovanje s slonovino v zameno za
vino, žganje in tekstil. Sčasoma je to trgovanje drselo v kolonialno odvisnost. Pričelo se je
pokristjanjevanje lokalnega prebivalstva, poleg s slonovino so pričeli trgovati tudi s sužnji, ki
so jih transportirali na drugo stran Atlantika v Brazilijo. Trgovina s sužnji je trajala od
približno 1500 do 1885 (Dilolwa, 2000).
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Sužnjelastniški sistem je na območju Angole obstajal že v predkolonialni dobi. Po letu
1500 pa so domači poglavarji (sobe) prodajali Portugalcem svoje vazale in ujetnike. Občasno
so trgovali tudi s svojimi družinskimi člani (Dilolwa, 2000). Zato je za poznavanje obdobja
geografskih odkritij in zgodnjega kolonializma pomembno vedeti, da so se Evropejci le
vključili in seveda pospešili že obstoječo lokalno trgovino.
Ob atlantski obali so postavljali utrdbe, ki so sčasoma dobile mestne pravice. Benguelska
utrdba je bila tako postavljena leta 1587, v začetku 17. stoletja pa je dobila mestne pravice.
Ustanovitelj današnje prestolnice Luanda, Paulo Dias de Novais, je leta 1575 prišel s 400
vojaki in 100 družinami, s katerimi je ustanovil mesto z znamenito trdnjavo São Miguel.
Število trgovskih družin se je v novonastalih mestih večalo in z njim tudi obseg trgovine.
Tako je bilo leta 1621 v Luandi že 400 portugalskih družin (Dilolwa, 2000). Na območju
Angole so obstajala bantujska kraljestva, ki so trgovala s Portugalci in pošiljala svoje
ambasadorje. Te državne tvorbe so si kolonizatorji počasi prisvajali ekonomsko, politično in
občasno tudi s silo.
Najbolj je cvetela trgovina s sužnji, saj je bilo že leta 1575 odpeljanih 12.000 sužnjev le iz
Luande. Slaba polovica tri tedne dolge plovbe ni preživela. Izvoz se je nato povečeval, tako
da je povprečno 20.000 sužnjev letno zapustilo afriško obalo iz Luande in Benguele. Stvari
so se nekoliko spremenile, ko sta Anglija in Portugalska leta 1836 dosegli sporazum o tovrstni
trgovini. To ni pomenilo ukinitve, temveč le zmanjšanje prodaje sužnjev, ki so bili do takrat
glavno »izvozno blago« Angole (Dilolwa, 2000). Kljub prepovedi trgovine z ljudmi v večini
Evrope sta Španija in Portugalska še vedno trgovali s sužnji. Tako je »Atlantski gospodarski
trikotnik« deloval vse do 1885. Do tedaj je Angola izvažala sužnje v Brazilijo, od koder so na
Portugalsko prevažali sladkor in kavo, iz Portugalske v Afriko pa je prihajalo orožje, vino in
industrijski izdelki.
Slika 14: Pogled na trdnjavo São Miguel v Luandi.

Vir: Luanda …, 2006.
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Mejnik konca trgovine s sužnji, ki je tako zaznamovala angolsko kolonialno zgodovino,
je zaradi odmevne Berlinske konference, na kateri so kapitalistične in imperialistične države
Evrope risale meje sveta leto 1885. Zato so meje afriških držav še danes tako ravne, to pa je v
preteklosti vodilo v hude etnične spore med temi državami. Čeprav je bila trgovina s sužnji
uradno prekinjena, je ta dejavnost še vedno ilegalno obstajala (Dilolwa, 2000). S prepovedjo
so se namreč cene sužnjev močno zvišale.
V skoraj štirih stoletjih portugalske trgovine s sužnji naj bi iz Angole odpeljali vsega
skupaj 11 milijonov ljudi (Dilolwa, 2000). Nekateri vidijo tu glavni razlog, da je danes
Angola tako redko poseljena.
Slika 15: Pogled na spominski obelisk in plažo Morena v Bengueli, s katere so odvažali sužnje.

Avtor: Tomaž Gorenc, 2011.

Evropske imperialistične države so potrebovale surovine za množično proizvodnjo.
Berlinska konferenca je uradno prinesla konec trgovine s sužnji, saj so z industrijsko
revolucijo ljudi začeli nadomeščati stroji, zaradi česar se je povpraševanje po suženjski
delovni sili pričelo zmanjševati. Najbližji kontinent z naravnimi viri je bila Afrika, zato ni
bilo treba prevažati delovne sila, ampak so Afričani delali na svojem kontinentu. Pričelo se je
osvajanje notranjosti Angole. Toda proti koncu 19. stoletja Portugalska ni bila več taka
velesila kot nekoč, zato jo je pričela na jugu Angole in na severu Mozambika ogrožati nova
vzhajajoča imperialistična sila, Nemčija. Na pomoč Portugalski je stopila njena tradicionalna
zaveznica Anglija (Dilolwa, 2000), ki jo je Nemčija prav tako ovirala pri osvajanju vzhodne
Afrike. Anglija je imela od pomoči v Angoli zaradi gradnje in souporabe benguelske
železnice ter delovanja angleških podjetji v tej portugalski koloniji veliko koristi.
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Leta 1910 je Portugalska postala republika. V tem času, pred 1. svetovno vojno, je bila
ena izmed glavnih prioritet novega guvernerja Angole, Nortona de Matosa, intenzivna gradnja
infrastrukture. Novi guverner je izdal odlok, da bo vsak administrator, ki bo zgradil določeno
število kilometrov ceste, dobil avto. Ta program za spodbujanje gradnje cest je povečal
prisilno delo lokalnega prebivalstva (Dilolwa, 2000). Infrastruktura je bila značilno
kolonialno usmerjena, saj so glavne prometnice (tudi benguelska železnica) večinoma tekle v
smeri vzhod–zahod. Povezovale so notranjost z obalnimi mesti, kot so Luanda, Porto
Amboin, Lobito in Benguela, od koder so izvažali surovine v Evropo.
Drugi prioriteti sta bili tudi monetarna politika in vojska. Glede prve je bila v Angoli
že leta 1865 odprta podružnica banke Banco Nacional Ultimar in tako se je ta kolonija prvič
srečala z bančnim sistemom v 19. stoletju (Dilolwa, 2000). Čakanje razdeljenega sveta na
vžig vžigalne vrvice za 1. svetovno vojno pa je spodbudila krepitev vojske in njenih operacij
tako v Angoli kot tudi v Mozambiku, saj so njihove kolonije mejile na nemške. Portugalci so
se namreč kot tradicionalni zavezniki Angležev bojevali na strani Antante. Drugi razlog za
krepitev vojske je bilo tudi dejstvo, da je čas vojne najboljša možnost za raziskovanje in
širjenje na nova ozemlja.
V Angoli je bilo sčasoma prisotnega vedno več evropskega privilegiranega
prebivalstva. Med letoma 1900 in 1930 se je število Evropejcev povečalo z 9000 na 30.000,
število mulatov s 7.000 na 13.500, le 1 % celotnega prebivalstva pa je zavzemala tretja
skupina domačega »asimiliranega« prebivalstva. Leta 1938 je bilo v državi naseljenih že
59.000 prebivalcev evropskega porekla oziroma v povprečju 180 na 10.000 domačinov
(Dilolwa, 2000). Prebivalstvo se je mešalo v skladu z okrepljenimi priselitvami Evropejcev. V
kolonije so velikokrat prihajali mladi moški kot vojaki, pomorščaki ali iskalci novih
priložnosti in so imeli razmerja z lokalnimi ženskami.
Zgodovinski dogodki na Portugalskem so močno vplivali na dogajanja v kolonijah.
Kot je guverner Matos v Angoli postavil temelje intenzivnega kapitalističnega kolonializma,
je imel velik vpliv tudi prihod univerzitetnega profesorja iz Coimbre, Antónia de Oliveire
Salazarja, na mesto finančnega ministra (1926) in kasneje na mesto ministrskega predsednika
(1930). Kmalu po prihodu na oblast je izdal kolonialni akt (Acta Colonial), ki je bil vključen v
ustavo. Leta 1933 pa je vzpostavil avtoritativen režim »Novo državo« (Estado Novo), ki je
nasprotoval levo usmerjenim ideologijam in antikolonializmu (Carmo Reis, 2005).
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Kolonije so postale del Portugalske, mesta so preimenovali po portugalskih herojih in
krajih (npr. Huambo so preimenovali v Novo Lizbono), v monetarni politiki so zamenjali
lokalni angolar s portugalskim escudom. Z vzpostavitvijo diktature se je pričela tudi večja
represija lokalnega prebivalstva.
Desno usmerjeni nacionalistični diktator je zgradil politični sistem, ki je padel šele po
38 letih. Salazar je kljub desni ideologiji med 2. svetovno vojno modro razglasil nevtralnost in
se ni vključil v vojno. Tajna policija je dajala režimu zelo pomemben vzvod politične in
kolonialne moči PIDE, ki je delovala internacionalno tudi v Angoli, kar pomeni črka »I« v
kratici.
Trgovanje s sužnji in prisilno delo sta spodbudila, da so se domačini Portugalcem
upirali. Večji upori so zabeleženi v letih 1841, 1843, 1845, 1872, 1906, 1909 in 1918, po 1.
svetovni vojni (Dilolwa, 2000). Ob menjavi oblasti in vzpostavitvi fašistične diktature se je
upornost zmanjšala in do leta 1961 ni bilo večjih uporov lokalnega prebivalstva. Politični
aparat s PIDE na čelu je deloval brezhibno.
Že leta 1926 je bil sprejet politični, civilni in kriminalistični statut za avtohtone
prebivalce Angole in Mozambika (Estatuto Political, Civil e Criminal dos Indígenas de
Angola e Moçambique). Končno formo z rasističnimi zakoni je statut dobil v letu 1954.
Prebivalstvo so delili na državljane (cidadãos) in avtohtone prebivalce (indígenas). Prva
skupina je imela portugalsko osebno izkaznico in večje pravice, medtem ko so bili drugi
vpisani v posebnem registru za avtohtono prebivalstvo. Pri prošnji za osebno izkaznico oz.
državljanstvo je moral kandidat izpolnjevati posebne pogoje, kot so odlično znanje
portugalskega jezika, izobrazba, denarna sredstva in opustitev afriških »primitivnih navad«. S
temi pogoji, ki so se sicer v 50. letih 20. stoletja zaostrovali, je kandidat dobil oznako, da je
»civiliziran» (Medina, 2005). Zakonom primerna je bila tudi demografska slika Angole v 50.
letih, saj je bil 1 % afriškega prebivalstva asimiliran ali civiliziran (v Luandi se je ta delež
gibal okoli 10 %). V tem času je živelo v Angoli 4,1 milijona prebivalcev, od tega je bilo
78.826 belcev in 29.648 mulatov. Slabe 4 milijone avtohtonih prebivalcev je bilo tako
»neciviliziranih«. V roku desetih let se je zelo povečala številka evropskega prebivalstva za
približno 100.000 in število afriškega za 600.000. Leta 1960 je v Angoli živelo 4,8 milijona
prebivalcev (Carmo Medina, 2005).
14. avgusta 1941 so ZDA in Velika Britanija podpisale Atlantsko listino, ki je bila
osnova za povezovanje držav v protifašistično in nacistično koalicijo. Pomemben je bil člen
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tega dokumenta, ki je določal, da bodo po koncu 2. svetovne vojne lahko vsi narodi izbirali
svojo politično usodo. Ta člen je kolonijam dal velik optimizem, še posebej po osamosvojitvi
Gane leta 1957. Ta država je bila vzgled in simbol upanja za afriške kolonije (Chicoadão,
2007).
V Angoli so se že med 2. svetovno vojno pričele ustanavljati določene organizacije, ki
jih je oblast videla kot nevarne. Eno takšnih je bilo leta 1944 v Lizboni ustanovljeno društvo
študentov portugalskega imperija (Casa dos Estudantes do Imerio –CEI), ki jo je PIDE kmalu
klasificirala kot protikolonialno in protiportugalsko (Chicoadão, 2007). Še več ideološke
društvene dejavnosti je bilo v 50. letih, ko so se pričela razna študentska društva združevati v
prave nacionalistične stranke. Te so večinoma nastajale izven Angole, kjer vpliv PIDE ni bil
prisoten. Gana (1957), Kongo/Zaire (1960) in Zambija (1964) so bile nove neodvisne države,
kjer so imele angolske stranke in organizacije (razen UNITA) svoja oporišča.
Ena takšnih je bila leta 1954 ustanovljena UPNA (União dos Povos do Norte de
Angola), ki jo je ustanovil Holden Roberto. Organizacija je bila regionalno usmerjena (Nunes,
2002). Prizadevala si je namreč za obnovitev ozemlja nekdanje kraljevine Kongo v neodvisno
državo. V ozemlje te državne tvorbe tako ne bi bilo vključeno celotno ozemlje kolonije,
temveč le njen severni del, kjer živi etnična skupina Bakongo. Leta 1958 se je UPNA v Gani
preimenovala v organizacijo UPA (União dos Povos de Angola), kar je povečalo njene
politične apetite na celotno ozemlje Angole. Tako je stranka tribalistični koncept zamenjala z
nacionalnim.
Ta nacionalistična organizacija je pričela boj proti kolonialistom 15. marca 1961 z
masakrom v okrožjih Zaire, Uíge in Kwanza Norte, ko so pobili 10.000 kolonizatorjev in
portugalskemu režimu zvestih domačinov (Nunes, 2002). Portugalec Bernard Texeira je (v
knjigi The fabric of terror) opisal masaker kot kriminalno dejanje najetih, drogiranih in v
Zairu rekrutiranih ter amatersko treniranih tujcev oz. teroristov, ki so jih podpirale Alžirija,
Rusija in Kitajska (James III, 1992). Podobno je dogodek interpretiral portugalski desničarski
režim v žaru hladne vojne, ki je videl masaker kot upor in spodkopavanje temeljev kolonialne
oblasti s strani levo usmerjenih Angolcev ob podpori komunističnih držav, čeprav UPA, kot je
večkrat poudaril voditelj Roberto, ni imela komunistične ideologije.
Portugalska je na dogodek odgovorila s silo in v Angolo poslala močne vojaške
okrepitve, da bi zadušile UPA na severu Angole (James III., 1992).
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Glavni razlogi za tako hud in nenaden upor naj bi bili sledeči (Carmo Medina, 2005):
-

nasilje kolonizatorjev pri izkoriščanju naravnih danostih in prisilno delo
domačinov,

-

davki za avtohtone »neasimilirane« prebivalce, saj so Portugalci želeli
podeželsko prebivalstvo prisilno vključiti v monetarno politiko,

-

povečana proizvodnja bombaža, kar je spodbudilo lakoto in migracije v
okrožju današnje province Malanje, saj se je zmanjšal delež kmetijskih površin
za hrano,

-

razlastitve rodovitnih površin, na katerih so postavljali plantaže,

-

vsakdanje zlorabe avtohtonega prebivalstva s strani administracije in trgovcev
ter splošna diskriminatorna politika,

-

razvoj avtohtone kulture in zavesti, ki sta spodbudili nacionalistične težnje.
Vedno več asimiliranih Angolcev je študiralo na Portugalskem, kjer se je
pričelo združevanje isto mislečih demokratično ali levo usmerjenih študentov.
Prva faza »narodnega buditeljstva« se je začela z izobraženci in se nato
razširila na ostala ljudstva oz. prebivalce kolonije.

3.1.1.1.

FNLA

Že omenjena nacionalistična organizacija, ki je pričela vojno s Portugalci, se je leta 1962
združila z demokratično angolsko stranko PDA v nacionalno fronto za osamosvojitev Angole
– FNLA pod vodstvo Holdna Roberta (1924–2007), ki je imel močno podporo severne
sosednje države Zair (današnja DR Kongo).
Po masakru marca 1961 so se boji nadaljevali. V prvih treh mesecih je bilo ubitih 750
Portugalcev in 20.000 Afričanov. Nemiri so spodbudili plaz beguncev, ki so bežali v Zair. Do
konca leta 1961 je v severno sosedo Angole pribežalo 150.000 beguncev, za kar je UPA
potencialno pridobila ogromno novih rekrutov (James III, 1992). Razlog za ogromno razliko
med mrtvimi uporniki in Portugalci je bil v oborožitvi. Portugalska je poslala v boj
profesionalne vojake s sodobno oborožitvijo in zračno podporo, uporniki (bivši delavci na
plantažah) pa so za boj uporabljali preprosta orožja, kot so mačete, sulice ter zastarelo strelno
orožje.
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Portugalci so v Angolo poslali 45.000 vojakov. Po podatkih FNLA naj bi se 10.000
upornikov in

40.000 pripadnikov raznih milic borilo proti 80.000 rednim portugalskim

vojakom in 30.000 prostovoljcem (James III, 1992).
FNLA na začetku ni bila edina uporniška skupina. Konkurenčna, manjša in bolje urjena je
bila levo usmerjena MPLA. Leta 1966 pa je prišlo do sprememb znotraj FNLA, saj se je del
osvobodilnega gibanja pod vodstvom Jonasa M. Savimbija ločil in ustanovil gibanje UNITA.

3.1.1.2.

MPLA

MPLA, zmagovalka dolgotrajne državljanske vojne, je nastala leta 1956 iz raznih levo
usmerjenih organizacij, kot sta Gibanje za neodvisnost Angole (MPIA) in Bojna stranka
angolskih Afričanov (PLUA). Gibanje je bilo plod Angolske komunistične partije (PCA), ki
je imelo tudi vodilno vlogo v gibanju.
Člani stranke so bili večinoma mulati in inteligenca iz urbanih centrov, ki so bili
velikokrat lahek plen tajne policije PIDE. Tako je bilo veliko članov gibanja aretiranih. Leta
1960 je bil zaprt tudi dr. Agostinho Neto (1922–1978), kar je vodilo v demonstracije v
njegovem domačem kraju. Kolonialisti so proteste krvavo zatrli, v njih pa je umrlo 30
protestnikov (James III, 1992).
Že omenjeni Augustino Neto, prvi angolski predsednik in voditelj MPLA, je bil rojen v
bližini Luande. Med študijem medicine na Portugalskem se je družil z drugimi afriškimi
študenti imperija ter se srečal s politiko in nacionalističnimi idejami. Leta 1959 se je ob
vrnitvi v Angolo pridružil MPLA. Vodstvo tega levo usmerjenega gibanja je prevzel leta
1962. Pred Netovim prevzemom vodstva je bila MPLA v manjši krizi. Masaker UPE in
pričetek osvobodilne vojne je stranka MPLA pozdravila z grenkobo, saj sama ni vodila upora,
ker je bila še prešibka. Veliko njenih pomembnih članov je bilo zaprtih. Racije PIDE so
preostanek gibanja pregnale v gozdove. Takratni predsednik MPLA, Andrade, je center akcij
prenesel v nekdanji Zair, v mesto Kinšaso, kjer je bila že prisotna močna UPA, ki je imela
podporo vseh tamkajšnjih lokalnih voditeljev. Ko je leta 1962 vodstvo MPLA prevzel Neto, je
hotel pridobiti UPO za zaveznika. Roberto je poizkuse odbil in z angolsko Demokratsko
stranko (PDA) ustanovil že omenjeno FNLA. Lokalne zairske oblasti so pričele preganjati
MPLA, tako da se je ta umaknila v Kongo, v mesto Brazaville, ki ni mejilo na matično
angolsko ozemlje, pač pa le na Kabindo. V Kongu se je pričela MPLA krepiti in pričela s
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sabotažnimi akcijami v naftno bogati Kabindi. Razlog za naraščanje vojaške in politične moči
je bil predvsem sodelovanje s sovjetskimi, kubanskimi in alžirskimi vojaškimi inštruktorji
(James III, 1992; Nunes, 2000). Samo finančna pomoč Sovjetske zveze se je s 25.000 USD v
letu 1961 povzpela na 220.000 USD leta 1973 (Shubin, 2008). Finančno in materialno so
MPLA podpirale tudi druge države vzhodnega bloka in Jugoslavija. Slednja je leta 1975 z
ladjo Postojna v Angolo poslala vojaško opremo z džipi in 100.000 USD finančne pomoči
(George, 2005).
Finančna, materialna in akademska pomoč Jugoslavije je bila zelo pomembna v
ključnih trenutkih kolonialnega padca, preden sta Kuba in SZ naredili konkretne korake v
pomoči MPLA. Po osamosvojitvi pa sta vedno večjo vlogo v Angoli dobivali Kuba in SZ.
Neto je bil pristaš socializma, vendar ni maral zunanjih pritiskov, zato je imel raje
jugoslovansko pomoč, ki je bila tudi politično in ideološko neodvisna, za razliko od kubanske
in sovjetske. Stvari so se spremenile po smrti Augustinha Neta leta 1979, ko je prvenstvo
vladne politike prevzel aktualni predsednik Eduardo dos Santos, ki je bil bolj povezan s
sovjetsko in kubansko politiko. Neto je bil podobno kakor Che Guevara osebno prepričan, da
je SZ imperialistična sila, medtem ko je bil Santos kot Fidel Castro do sovjetske politike bolj
pragmatičen (George, 2005; Shubin, 2008; Cavoski, 2009).
Zanimivi so komentarji portugalskih poveljnikov o osvobodilnih gibanjih UPA/FNLA
in MPLA. Slednji so veljali v očeh Portugalcev za zelo prilagodljive, ubogljive, dobro
trenirane in nevarne. Na drugi strani so uporniki UPA in kasneje FNLA veljali za sicer
uspešne, vendar šibkejše zaradi neposlušnosti in slabše discipline (James III., 1992).
Osvobodilna vojna je sčasoma pričela dobivati vedno večje razsežnosti. Portugalci so
v letalskih akcijah pričeli uporabljati napalm in z zemljevidov brisali cele vasi, za katere so
domnevali, da so pod vplivom upornikov. Enote MPLA so delovale na območju Kabinde,
poleg tega pa so se iz Zambije infiltrirali v Angolo in povečali operacije na vzhodu države
(Slika 16) (James III, 1992; Nunes, 2000). MPLA je kljub začetnim problemom in občasnim
notranjim nesoglasjem (leta 1975 je pomemben člen gibanja Daniel Chipenda s svojimi
privrženci prestopil na stran FNLA) prerastla v močno osvobodilno gibanje. Velike zasluge za
to imajo levičarski svetovni voditelji (predvsem Che Guevara in Fidel Castro), ki so v žaru
internacionalizma in hladne vojne pomagali levo usmerjenim gibanjem z vojaškimi
inštruktorji in opremo.
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Slika 16: Zemljevid iz leta 1967 s prikazom območij vojaških operacij osvobodilnih skupin MPLA,
UNITA in UPA/FNLA.

Vir: Nunes, 2002, str. 22.

3.1.1.3.

UNITA

UNITA je najmlajše in edino osvobodilno gibanje, ki je nastalo na ozemlju Angole.
Ustanovil ga je karizmatični sin protestantskega pastorja, Jonas Malheiro Savimbi (1934–
2002) leta 1966 v provinci Moxico na vzhodu Angole (Nunes, 2000). Njegov oče je delal na
benguelski železnici ter presenetil protestantske cerkvene uradnike z ustanavljanjem šol in
protestantskih cerkva vzdolž proge. Sina Jonasa je poslal na študij v Lizbono. Leta 1961 se je
pridružil UPA. Kot član tega osvobodilnega gibanja je močno kritiziral tribalistične tendence
gibanja in skorumpiranost njegovega vodstva. Do nesoglasij je prihajalo tudi zaradi načina
bojevanja, saj je Savimbi zagovarjal Mao Zedongov način gverilskega bojevanja. Savimbi je
v začetku 60. let veliko potoval vse od Alžirije, Vietnama do Kitajske, kjer se je tudi srečal z
Mao Zedongom. Slednji je privolil v vojaško šolanje nekaterih Savimbijevih mož.
Karizmatični voditelj kasnejše UNITA je nato odpotoval v Severno Korejo in Severni
Vietnam, kjer se je srečal s svetovnim revolucionarjem Che Guevaro. Stike je navezoval tudi
s konkurenčno MPLA in njenim voditeljem Netom (James III., 1992). Vsa ta potovanja so bila
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velika šola za Savimbija in njegovo osebje, saj se je od azijskih bojišč in tamkajšnjih
voditeljev naučil pomembnih taktik, organizacije in oskrbovanja svojih enot. Po nesoglasjih v
UPA in naraščanju svoje moči se je odločil za lastno pot.
Leta 1964 se je ločil od FNLA in marca 1966 ustanovil tretje večje uporniško
nacionalistično gibanje UNITA. FNLA in UNITA sta si bili dokaj podobni, saj sta imeli
podporo v lokalnih etničnih skupinah (James III, 1992; Nunes, 2000). Če je bilo pri FNLA
jedro podpore etnična skupina Bakongo, je bilo jedro UNITE najštevilčnejša etnična skupina
Ovimbundu iz centralnega platoja. Res pa je, da je bila UNITA bolj nacionalno usmerjena
kakor FNLA, ki je bila bolj tribalistična. Glavna ambicija FNLA je bila ustvariti močno
vojaško silo, ki bi bila sposobna obdržati oblast po padcu portugalskega režima, izobrazbi,
službam in zdravstveni oskrbi pa niso posvečali pozornosti. Tovrstna socialna vprašanja so
bila pomembnejša za Savimbija in posledično za UNITA (James III, 1992).
Zanimivo je tudi dejstvo, da pred nastankom gibanja UNITA etnična skupina
Ovimbundu, ki je predstavljala tretjino angolskega prebivalstva, ni imela političnega
programa v protikolonialni vojni (James III, 1992).

3.1.2. Gospodarske značilnosti kolonialnega obdobja
V sodobni zgodovini Angole so prevladovali 3 gospodarski sistemi: kolonialni, socialistični in
sodobni kapitalistični gospodarski sistem.
Prvi, kolonialni sistem je bil izrazito izvozno usmerjen glede na potrebe Portugalske. Najprej
so izvažali sužnje, nato kavo. Do padca kolonializma je bila Angola znana predvsem po izvozu
kmetijskih pridelkov in ne po izvozu nafte, čeprav je delež slednje vedno bolj naraščal. Kolonialnemu
sistemu je bila prilagojena poceni delovna sila in infrastruktura, ki je vodila do obalnih pristaniških
mest. Skoraj vse lokalno prebivalstvo je bilo kmečko.
Kolonialisti so iz te agrarne kolonije izvažali koruzo, vosek, palmovo olje, bombaž, ribe in
kavo kot najpomembnejši kmetijski proizvod. Od rudnih bogastev je bil najbolj dobičkonosen izvoz
diamantov (Carmo Medina, 2005). Sčasoma je prvenec v deležu neagrarnega izvoza prevzela nafta.
Angolsko kolonialno gospodarstvo je doseglo vrh v letu 1973.
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Preglednica 2: Glavno izvozno blago Angole v letu 1973.
Vrsta blaga
Nafta
Diamanti
Železova ruda
Kava
Ribja moka
Bombaž

Količina (t)
7.323.304
2.111.172*
6.329.601
213.410
89.500
23.366

Vrednost (€)
28.777.940
9.997.755
6.054.115
25.400.650
3.700.600
3.098.010

Opombe: *Karati. **Vrednosti so pretvorjene iz escudosov (PTE) v evre (€) po menjalnem tečaju iz leta 2002,
ko je Portugalska uvedla evro (€). Vir: Dilolwa, 2000, str. 205.

Glavni trije izvozni proizvodi (nafta, diamanti in kava) so v letu 1973 prispevali 46,7
% vsega izvoza (Grafikon 8). Glavni izvozni partnerji v kolonialnem obdobju so bile ZDA, ki
so odkupile 28 % angolskega izvoza, nato Kanada (10,4 %) in Japonska (8,8 %). Na
Portugalsko je padla četrtina izvoza Angole. Skozi celotno kolonialno obdobje je imela
Angola krepko pozitivno izvozno bilanco.
Glavno uvozno blago so bili avtomobili, ki so prispevali slabih 10 % uvoza, jeklo 8 %,
tkanine 5 %, razna strojna oprema 4 %, vino 3 % in ostalo blago (npr. zdravila). Od vseh
kolonij je bila za Portugalsko najbolj dobičkonosna prav Angola (na drugem mestu
Mozambik) (Dilolwa, 2000).
Od 60. let 20. stoletja naprej je pričel intenzivno naraščati odstotek izvoza nafte
(Grafikon 8), ki je že desetletje kasneje imel največji delež. Leto 1973 je bilo za izvoz nafte še
posebej ugodno zaradi svetovne naftne krize, ki jo je spodbudila arabsko-izraelska politična
kriza. Tako je na nafto odpadla tretjina vsega izvoza. Vrhunec izvoza diamantov je bil v 60.
letih, ko nafta še ni bila tako pomembna izvozna surovina. Leta 1963 je predstavljal 16 %
izvoza, delež pa je kasneje padel na račun že omenjene nafte (Dilolwa, 2000). V proizvodnji
diamantov je bilo zaposlenih 18.000 delavcev, kar je bila druga največja kategorija zaposlenih
za kmetijstvom (James III, 1992). Železova ruda, diamanti in nafta so leta 1973 predstavljali
99 % neagrarnega izvoza. Angola je imela v tem času 5 milijard ton rezerv železove rude.
Največja nahajališča so bila v provinci Huíla. Večino železove rude so izvozili na Japonsko in
v zahodno Nemčijo (Dilolwa, 2000).
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Grafikon 8: Primerjava deležev glavnih izvoznih proizvodov Angole v letih 1953, 1963 in 1973.
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Vir: Dilolwa, 2000, str. 80, 136, 205.

Daleč najpomembnejši kmetijski pridelek Angole je bila kava. Njena proizvodnja se je
do konca kolonializma sicer zmanjševala, toda v celotnem izvozu je leta 1973 še vedno
ohranjala dobro četrtino. Največ plantaž kave je bilo v severnih provincah Angole – Zaire,
Luanda, Malanje, Uíge, Kwanza Norte in Kwanza Sul. Slednje tri province so proizvedle 94
% vse kave. Od leta 1924 do 1973 se je proizvodnja kave povečala kar za 23-krat, k čemur so
pripomogle tudi cene na svetovnem trgu, ki so se gibale okrog 17 USD/kg. Angola je bila v
tem času ena največjih proizvajalk kave na svetu. (Dilolwa, 2000).
Od kulturnih rastlin je bila pomembna tudi proizvodnja bombaža, čeprav so ga v
Angoli gojili na vsega 89.000 ha kmetijskih površin. K skupnemu izvozu je prispeval 3,2 %.
Največ bombaža so proizvedli v provincah Malanje in Kwanza Sul. Proizvodnja bombaža se
je izredno izplačala zaradi visokih cen na svetovnem trgu (Dilolwa, 2000).
Med ostalimi kmetijskimi pridelki so bili pomembni še koruza, sladkorni trs in riž.
Večina kmetijskih površin koruze se še danes nahaja v osrednjem delu države v provincah
Bié, Huíla in Huambo. Pred osamosvojitvijo so na teh območjih pridelali 99 % vse koruze.
Hektarski donos ni bil visok, saj je znašal 440 kg/ha (hektarski donos v Italiji je bil v tistem
času 4 500 kg/ha). Poleg ekstenzivnosti pridelave so bile na svetovnem trgu izredno nizke tudi
cene koruze. Cena kilograma koruze je znašala 2 USD v letu 1973, kilograma bombaža pa 26
USD (Dilolwa, 2000). Posledično širša in intenzivnejša pridelava koruze ni bila zanimiva za
kolonialiste.
Za prehrano je od kmetijskih pridelkov še danes zelo pomemben maniok. Večina
ozemlja Angole, razen južnih polsuhih predelov, je primerna za pridelavo te gomoljnice. V
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času pred osamosvojitvijo je bilo manioku namenjeno relativno malo površine v primerjavi s
koruzo. Koruznih polj je bilo 1,8 milijona ha, maniok pa so gojili le na površini 0,6 milijona
ha. Obe kulturni rastlini sta bili namenjeni domači preskrbi in ne izvozu (Dilolwa, 2000).
Angola ni bila le poljedelsko usmerjena, nezanemarljiv je bil tudi delež govedoreje,
prašičereje in kozjereje. Živinoreja je dosegla vrhunec v letu 1970 (Preglednica 3).

Preglednica 3: Živinoreja v angolskih provincah v letu 1970.

Provinca

Benguela
Bíe
Cuando
Cubango
Kabinda
Kwanza Norte
Kwanza Sul
Huambo
Huíla/Cunene
Luanda
Lunda*
Malanje
Namibe
Moxico
Uíge
Zaire
Skupaj

Govedoreja
Prašičereja
Kozjereja
Število
Gostota na Število
Gostota na Število
Gostota na
glav
km2
glav
km2
glav
km2
(1 000)
(1 000)
(1 000)
252
6,6
152
4,0
102
0,2
81
1,1
110
1,5
72
0,1
51
0,2
72
0,3
217
1,9
3
51
64
218
1 878
56
51
101
213
27
17
3 160

0,4
2,3
2,4
7,1
11,2
1,6
0,3
0,9
3,8
0,1
0,3
2,5

3
72
34
273
221
3
31
69
31
14
41
1 144

0,4
1,2
1,5
8,9
1,3
0,1
0,1
0,6
0,5
0,1
0,7
0,9

4
41
47
211
527
6
31
350
65
14
77
1 667

0,1
0,1
0,1
0,2
0,8
0,01
0,1
0,4
1,2
0,1
0,2
0,3

* Leta 1978 je MPLA provinco Lundo upravno razdelila na dva dela, Lunda Norte in Lunda Sul.
Vir: Dilolwa, 2000, str. 268, 273, 275.

Od vseh živinorejskih panog je bila najbolj zastopana govedoreja, sledila ji je reja koz.
Najpomembnejše govedorejske province so bile Huíla, Cunene, Namibe in Benguela, kjer so
redili skupno 74 % goveda. Te province se nahajajo na jugozahodu države, kjer območja
zaradi sušnega podnebja niso najugodnejša za poljedelstvo. Večina goveda je bila
tradicionalnega angolskega (pasma Sanga), ki sicer ni bilo zelo ekonomsko donosno, bilo pa
je dobro prilagojeno podnebnim razmeram. V zadnjih letih kolonializma so pričeli z
uvažanjem evropskih pasem. Po letu 1970 je začelo število glav živine na splošno upadati in
leta 1973 dosegalo le še 73 %. Glavni razlogi za to niso bili ekonomske, temveč upravne
narave. Kolonialni fašistični sistem je omejeval angolske pastirje, tako da so jih pregnali z
boljših pašnih površin, jim omejevali dostop do vodnjakov itd. Vse to je vplivalo na
zmanjševanje števila glav živine (Dilolwa, 2000).
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Za angolsko prehrano je še danes zelo pomemben ribolov. Celotna dolga obala Angole
je zaradi mešanja morskih tokov za to tradicionalno gospodarsko panogo izredno ugodna.
Najboljša ribolovna območja se prav zaradi intenzitete hladnega Benguelskega morskega toka
nahajajo med Benguelo in južno mejno reko Cunene. V dobi salazarizma je ribištvo dobilo
industrijski značaj. Vzdolž angolske obale je bilo ustanovljenih veliko tovarn, kjer so
konzervirali ribe ali izdelovali ribjo moko. Od leta 1955 se je celotni ulov povečal z 290.897
ton na 467.270 ton v letu 1973. Največji ulov so imeli prav na kapitaniji Lobito in Namibe
(Moçâmedes) (Dilolwa, 2000), kjer pride hladen morski tok najbolj do izraza.
Slika 17: Industrijski ribiški obrat na obrobju Benguele je propadel v času tranzicije.

Avtor: Tomaž Gorenc, 2011.

Največji delež (61 %) BDP od vseh sektorjev so leta 1970 prispevale

storitvene

dejavnosti, od katerih je polovični delež odpadel na trgovino. Najmanjši delež (6,3 %)
storitvenih dejavnosti je prispeval promet, v katerem je imela največjo vlogo benguelska
železnica (The World Bank, 2007). Večina storitvenih dejavnosti je bila v rokah kolonialistov.
V Angoli je gospodarska rast v začetku 70. let 20. stoletja naraščala 7 % letno, kar je bila
ena najvišjih gospodarskih rasti v Afriki (The World Bank, 2007). Toda od velikega
gospodarskega razvoja lokalno prebivalstvo ni imelo skoraj nobene večje koristi. Politični
sistem je z odvzemi kmetijskih površin in nasilnim preseljevanjem nad neasimiliranimi
prebivalci izvajal represijo). Standardi izobraževanja so bili nizki in večini prebivalstva
šolstvo ni bilo dostopno. Portugalci so imeli prednost pred domačini pri kakršnikoli
zaposlitvi, tudi v nizko kvalificiranih službah.
3.1.3. Socialna slika kolonialnega obdobja
V predkolonialni dobi so lokalnemu prebivalstvu vladali poglavarji, na današnjem
državnem ozemlju so obstajale posamezne kraljevine. Eno takšnih je bilo v severni Angoli
kraljestvo Kongo s svojimi vazali. Ob prihodu kolonizatorjev so ta kraljestva navezala
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diplomatske in trgovske stike s Portugalci. Tako so ljudstva bližje obali imela več stikov z
Evropejci od tistih na vzhodu Angole. Kolonizatorji so imeli največji vpliv na obali, ker so
ustanavljali svoja kolonialna mesta. Konec 19. in začetek 20. stoletja pa se je pričel
imperialistični pritisk v sami notranjosti Angole. To so občutila tudi ljudstva v notranjosti.
Eno takšnih vzhodnoangolskih ljudstev je Chokwe, ki je imelo do diktature na Portugalskem s
kolonizatorji le malo stikov (James III., 1992).
Ta angolska etnična pestrost, v kateri živi več kot 90 etničnih skupin s svojimi jeziki in
narečji, ki pripadajo bantujski jezikovni skupini, se je ohranila vse do današnjih dni (James
III., 1992). Zaradi imperialističnih ambicij Evropejcev v preteklosti se danes državne meje v
Afriki ne skladajo z etničnimi. Tako se nekatere etnične skupine nahajajo tudi v drugih,
sosednjih državah. V Angoli so največje etnične skupine: Ovimbundu (Umbundu), ki živi na
centralnem platoju, Mbundu v provincah Bengo, Kwanza Sul in Norte ter Malanje in etnična
skupina Bakongo na severu države. Manj številčne etnične skupine se nahajajo na vzhodu in
jugu Angole, kjer živijo Nhaneca Humbe, Herero, Ganguela in Quiloco.
Grafikon 9: Etnična sestava Angole leta 2012.

Belo
prebivalstvo
1%
Mulati
2%

Druge etnične
skupine
22%
Ovimbundu
37%
Bakongo
13%
Mbundu
25%

Vir: Angola, CIA, 2012

Večina etničnih skupin ima svoj jezik ali dialekt. Tako ljudstvo Ovimbundu govori
jezik umbundu, pripadniki ljudstva Bakongo pa govorijo kikongo. Jezik je bil v določenih
primerih tudi povezovalni element manjših etničnih skupin. Takšen primer je druga največja
etnična skupina Mbundu, ki je integrirala manjše etnične skupine Dembo, Matamba in
Ndongo, ki govorijo jezik kimbundu.
Etnične skupine so imele v kolonialni preteklosti velik pomen in vpliv v kulturi, veri
in politiki. FNLA je bila na začetku najbolj regionalno usmerjena (obnovitev nekdanjega
64

kraljestva Kongo) in je imela največ podpornikov pri etniji Bakongo. Savimbijeva UNITA pa
je imela največ podpore pri najštevilčnejši etnični skupini Ovimbundu, ki živi v provincah
Benguela, Huambo in Bie. Vpliv je skozi kolonialno dobo upadal (Intervjuji avtorja, 2011).
Portugalščina je postala »lingua franca« med paleto lokalnih jezikov, katoliška in
protestantska vera pa sta zmanjšali odstotek animističnega verovanja. Danes se vsak opredeli
za Angolca in ne za pripadnika posameznih etičnih skupin. Angolski nacionalizem je v
prejšnjem stoletju zmagal nad tribalizmom in regionalizmom, k čemur je veliko pripomogla
portugalska kolonialna represija v času salazarizma.
Za kolonialno Angolo je bila značilna demografska slika z visoko rodnostjo in
smrtnostjo, kot je bila v Evropi v 19. stoletju. Večina prebivalstva je živela na podeželju v
plemenskih skupnostih, ki so jih vodile sobe (poglavarji). Življenje plemen je bilo povezano s
poljedelstvom, živinorejo in lovom. Zaradi te navezanosti selitve niso bile množične, razen ko
so se selili zaradi izčrpanosti lokalnih obnovljivih naravnih virov. Angola se je prvič srečala z
množičnimi selitvami v kolonialni dobi, ko je bilo lokalno prebivalstvo vključeno v
čezatlantsko trgovino. Afriško celino je tako v nekaj stoletjih trgovine s sužnji samo z
območja Angole zapustilo 11 milijonov ljudi. To so bile najbolj množične zunanje selitve v
zgodovini te afriške države. Migracijski saldo je bil negativen, saj portugalski prišleki niso
mogli nadomestiti odpeljanih Afričanov. Ta konstantna depopulacija lokalnega prebivalstva je
tudi eden od razlogov, zakaj je bila povprečna gostota še v 50. letih 20. stoletja le 4
prebivalce/km2 (Carmo Medina, 2005).
Večina prebivalcev današnjega ozemlja Angole so bili kmetje, zato je bil odstotek
urbanizacije zelo nizek. V mestih so živeli predvsem Evropejci in »asimilirani« domačini.
Tako je na primer delež urbanega prebivalstva v letu 1940 znašal 5,4 %, leta 1960 pa 11 %
(Carmo Medina, 2005).
Za kolonialno obdobje je značilna sprememba razširjenosti rabe in pomena določenih
naravnih virov. Če so v prvi polovici obdobja bili za izvoz pomembnejši obnovljivi naravni
viri, kot sta na primer prst, rastlinstvo in živalstvo, je proti koncu kolonialne dobe začela
pridobivati na pomenu nafta. Angola je veljala za kmetijsko izvoznico, kjer je bil
najpomembnejši proizvod kava. Takoj na drugem mestu pomembnih proizvodov kolonije so
bili kot najpomembnejši neobnovljivi naravni vir diamanti. Po letu 1970 je primat v izvozu
prevzela nafta, ki pa ni imela bistvene vloge za angolsko prebivalstvo. Dobički od naftnih
derivatov so šli v matično državo Portugalsko, poleg tega pa večina »neasimiliranih«
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Afričanov ni imela avtomobila ali motorja, da bi uporabljala gorivo. Večina angolskega
prebivalstva je za vsakdanje življenje še vedno uporabljala osnovne naravne vire – v prehrani
(ribe, domače živali in zelenjavo, vodo), v gradbeništvu (les in pesek) ter za energijo (les).

3.2.

Obdobje vojne državljanske vojne (1975–2002)

3.2.1. Politično dogajanje v času državljanske vojne
Za padec portugalskega kolonialnega režima je treba vedeti, da ni neposredno padel
zaradi osvobodilnih vojn v kolonijah, temveč zaradi notranjih političnih sprememb na
Portugalskem. Po dolgotrajni diktaturi je prišlo do mirne demokratizacije oblasti.
Demokratična oblast na Portugalskem je dala zeleno luč za osamosvojitev kolonij.
Od vseh treh osvobodilnih gibanj je bila ob koncu osvobodilne vojne vsaj na papirju
najmočnejša FNLA. Levo usmerjena MPLA je bila dobro organizirana, poleg tega pa je imela
vedno večjo kubansko pomoč. Veliko Angolcev je bilo skeptičnih glede mulatskega vodstva
stranke, saj je bila ta socialna skupina privilegirana v času kolonialnega režima ter glavne
etnične baze, ki jo je sestavljalo ljudstvo Mbundu. UNITA je bila od vseh treh gibanj največja
uganka z najmočnejšo »ljudsko« podporo. Savimbi je hitro sklenil premirje s Portugalsko, v
drugi polovici leta 1974 pa še z drugima dvema gibanjema, ki sta se med osvobodilno vojno
občasno spopadali. Pred tem sporazumom pa je voditelj MPLA Neto oznanil, da se ne bo
pogajal s Portugalsko, če bo v mirovna pogajanja vključena UNITA. Hkrati je rekrutiral več
sto mož za morebiten vojaški poseg (James III., 1992). Po padcu režima je še bolj prišlo do
izraza nezaupanje med osvobodilnimi gibanji. Vsako od njih se je pripravljalo na nov
morebiten spopad v primeru neugodne rešitve mirovnih pogajanj in s silo skušalo prevzeti
oblast.
15. januarja 1975 je sledila mirovna konferenca na jugu Portugalske v mestu Alvor.
Na tem zasedanju med Portugalci in vsemi tremi velikimi angolskimi gibanji je prišlo do
sporazuma o tranzicijski koalicijski vladi, ki bo v roku devetih mesecev organizirala svobodne
volitve in napisala novo ustavo. Alvorski sporazum je določal, da so gibanja FNLA, MPLA in
UNITA edini legitimni predstavniki prebivalcev Angole. Za dan osamosvojitve je bil izbran
11. 11. 1975. Pomemben člen sporazuma je bila ustanovitev nacionalne vojske, kjer naj bi
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imelo vsako gibanje 8000 svojih vojakov, za določeno obdobje pa bi v Angoli ostalo tudi
24.000 portugalskih vojakov (James III., 1992).
Ob osamosvojitvi Angole je ekonomija novonastale države dosegla najnižjo točko.
Veliko evropskih naseljencev se je vrnilo na Portugalsko. Primanjkovalo je služb, luandsko
pristanišče je bilo paralizirano in rudnike po državi so zaprli (James III., 1992). To
gospodarsko razsulo je dalo težo nadaljnjim dogodkom, saj je socialna negotovost spodbudila
nasilje.
Kmalu je prišlo v glavnem mestu do izbruha spopadov med FNLA in MPLA, ko so
pričeli eni in drugi napadati strankarske pisarne svojih nasprotnikov. V te spopade ni bila
udeležena UNITA, saj ta ni imela odmevnejše prisotnosti v Luandi. Kmalu so pričele
spopadajoče se organizacije dobivati finančno in vojaško pomoč svojih botrov. Levo krilo
portugalske vojske in Sovjetska zveza sta pričela oskrbovati z orožjem organizacijo MPLA,
Kuba pa ji je pomagala z vojaškimi svetovalci. FNLA je dobivala pomembno kitajsko
kadrovsko pomoč in orožje, poleg tega pa je imela še vedno velikega zaveznika voditelja
Mubutuja v Zairu, medtem ko je Kongo podpiral MPLA in kabindsko uporniško skupino
FLEC.
Združene države Amerike so preko agencije CIA financirale FNLA in UNITA. Vpliv v
Angoli je imela tudi Južnoafriška republika, saj je hotela zaščititi svoje hidrografske
investicije na jugu, poleg tega pa se je bala, da bi levo usmerjena oblast dala zatočišče
organizaciji SWAPO, ki si je prizadevala za osamosvojitev Namibije. Od vseh velesil in
sosednjih držav Angole je bila edino Zambija nevtralna. Angolska vzhodna soseda bi imela
največjo korist, če bi se angolski konflikt rešil mirno. Benguelska železnica je bila
gospodarsko zelo pomembna za izvoz zambijskih rudnih bogastev preko angolskih pristanišč
(James III., 1992).
Pomoč ZDA nekomunističnima organizacijama FNLA in UNITA je bila v tem času
relativno majhna in v nasprotju s tradicijo Trumanove doktrine, s katero je ta velesila
obljubila veliko pomoč vsaki državi, ki se počuti ogroženo s strani komunizma. Odgovor na
vprašanje, zakaj ZDA niso odkrito, tudi z vojaško intervencijo, pomagale FNLA in UNITA,
lahko najdemo v svetovni politiki. Dogodki v Angoli so sovpadali s porazom in umikom ZDA
v Vietnamu, kjer je prevladal komunizem. Senat je zavrnil intervencijo v Angoli, ker je bila
ameriška javnost v tem času izrazito nastrojena proti vojnam. Oblast si ni mogla privoščiti še
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enega spodrsljaja sredi hladne vojne. ZDA so se tako ustrašile ponovitve azijskega scenarija,
saj bi lahko Angola ob podobnem neuspehu postala »afriški Vietnam«.
Čeprav ZDA niso nudile odkrite podpore, pa tudi niso gledale na dogajanje
ravnodušno. Južnoafriško republiko so diplomatsko spodbujale, da prestopi južno angolsko
mejo in nudi vojaško asistenco UNITA (George, 2005).
Oktobra leta 1975 se je MPLA odločila, da prevzame oblast. Ta poteza je odmevala
kot prisilno uvajanje marksističnega sistema Angolcem še preden bi ti imeli možnost
svobodnega odločanja. MPLA je vzpostavila oblast v Luandi in prevzela nadzor nad
pristaniščem, ki je bilo izredno pomembna oskrbovalna žila. Na dogajanje je prva odgovorila
FNLA, ki je pričela prodirati s severa Angole z namenom, da osvoji Luando. Bitka za Luando
je pomenila bitko za Angolo. Pri kraju Quilfangondo severno od Luande so presekali
oskrbovanje prestolnice z vodo. En dan pred osamosvojitvijo, 10. 11. 1975, je prišlo do
glavne bitke pri Quilfangondu (Slika 22). MPLA se je zavedala, da je zmaga na tem
močvirnatem območju edinstvenega pomena za ubranitev Luande (George, 2005, James III.,
1992). Oba voditelja, Neto (MPLA) in Roberto (FNLA), sta se zavedala, da bo tisti, ki bo
obdržal Luando pod kontrolo, imel največji uspeh pri prevzemu oblasti.
Spopad je imel mednarodni značaj, saj je na strani FNLA sodelovalo tudi topništvo
Južnoafriških sil –(SADF), 1400 vojakov zairske vojske in 120 portugalskih plačancev, na
strani MPLA pa kubanski vojaki. FNLA je bitko izgubila in tako so se Robertove sanje o
osvojitvi Luande končale. Strokovnjaki pravijo, da se je s porazom pri Quilfangondu pričel
zaton najstarejšega uporniškega gibanja, ki od takrat naprej ni več pomembna sila. Glavna
razloga za poraz lahko najdemo v nedisciplini in neupoštevanju nasvetov SADF. 11.
novembra 1975 je MPLA prevzela oblast in razglasila Angolo za ljudsko republiko. Ob
nespoštovanju Alvorskega sporazumoma pa so si Portugalci »umili roke« nad kolonijo in se
umaknili. Novonastalo komunistično državo je v svetu priznalo 30 držav z levo usmerjenimi
vladami, kamor so spadale tudi Jugoslavija, Sovjetska zveza in Kuba. Istočasno je koalicija
ostankov FNLA in UNITA razglasila demokratično republiko Angolo, ki jo ni priznal nihče
(George, 2005). Če bi prišlo v letu 1975 do volitev, bi najverjetneje zmagala UNITA, saj jo je
podpirala največja etnična skupina, poleg tega pa so več pozornosti posvetili ljudski podpori,
kot vojaški sili. MPLA se je s takšnim prevzemom oblasti izognila verjetnemu volilnemu
porazu.
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V naslednjem letu je MPLA s kubanskimi zavezniki napredovala in povečala vpliv v
celotni severni Angoli, kjer je do tedaj prevladovala FNLA. Kljub uspehom MPLA
novonastala država miru še dolgo ni poznala. Sočasno z dogodki pri Quilfangondu je UNITA s
koalicijo FNLA in Južnoafričanov z zasedbo dveh lokalnih prestolnic Lubango (Sá da
Bandeira) in Namibe (Moçâmedes) vzpostavila nadzor v južnih provincah Angole. Kmalu je
sledila misija Savannah. Z juga Angole so proti Luandi že prodirale enote UNITA s svojim
botrom SADF (George, 2005).
Angola je bila z vidika gospodarstva in socialnih razmer v izredno neugodnem
položaju. FNLA po bitki pri Quifangondu ni bila sposobna zavzeti Luande, prav tako tudi ne
UNITA. V prestolnici je dominirala MPLA, ki je kmalu sprožila protinapad proti FNLA na
severu države, toda jasno je bilo, da MPLA ni sposobna vojaško zavzeti in vzpostaviti oblasti
nad celotnim ozemljem države.
Slika 18 Spominsko obeležje Quilfangondo, ki ga je leta 2004 postavil predsednik
Dos Santos.

Avtor: Tomaž Gorenc, 2011

Če so bile enote Kube in MPLA uspešne pri glavni bitki proti FNLA na severu države,
je slabše kazalo na jugu. UNITA in SADF so prodirali proti severu in na poti zatrli kakršen
koli odpor. Kubanci so v strahu pred najhujšim razstrelili mostove čez reko Queve in si
pridobili nekaj časa pred nadaljnjim prodiranjem. Medtem so prišle s Kube v Angolo sveže
okrepitve. Vojna sreča se je obrnila v prid MPLA. Pretoria se je kmalu odločila za umik enot
SADF (George, 2005). Razmere na bojišču so bile optimistične za »legalno« oblast v Angoli.
FNLA je bila poražena in je nadzirala le še nekaj mest s pomočjo plačancev, operacija
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Savannah se je za Južnoafriško republiko končala klavrno in tako je UNITA ostala za nekaj
časa brez zunanje vojaške pomoči. Čez zimo 1976 je MPLA z zavezniki sprožila 2.
osvobodilno vojno, tokrat proti notranjim sovražnikom.
Konec januarja 1976 je bila UNITA prisiljena zapustiti Huambo – prestolnico koalicije
FNLA/UNITA. Kljub črnogledim razmeram pa UNITA ni bila poražena. Njena organizacija je
bila predobra, ker to ni bila le vojaška sila, temveč tudi socialno-ekonomska. Zatekli so se na
podeželje, kjer so bojevali gverilsko vojno z maoistično strategijo. Socialno-ekonomska
organizacija UNITA je imela velik poudarek na izobraževanju, zdravstvu in kmetijstvu. Na
svojem ozemlju na jugu Angole je ustanovila 22 srednjih in skoraj 7000 osnovnih šol. Nekaj
sto študentov so poslali tudi v tujino (James III., 1992). Izobrazba je bila za Savimbija očitno
zelo pomembna vrednota. Še danes kadri UNITA veljajo za izobražene, intelektualci pa
predstavljajo tudi pomemben del njene volilne baze.
Kmetijska proizvodnja je bila (kratkoročno) najpomembnejša prioriteta UNITA. Hrano
so pridelovali tako za prebivalstvo, kakor tudi za vojsko, zato so za dosego tega cilja pričeli z
velikimi kmetijskimi programi (James III., 1992). Tovrstni programi so dosegli velike uspehe,
saj je gibanje postalo bolj samooskrbno.
UNITA je v svoji propagandi nenehno poudarjala, da se bori proti manjšinski vladi. S
prstom so kazali tudi na več deset tisoč pripadnikov tuje imperialistične kubanske vojske, ki je
na željo MPLA okupirala Angolo. To je povečalo podporo UNITA. Komajda so se ljudje
rešili portugalskih imperialistov, že so v Angolo prišli novi. Nov argument za podporo UNITA
je prišel leta 1979, ko je umrl legendarni voditelj in prvi predsednik MPLA, dr. Agostinho
Neto. Na njegovo mesto je prišel sedanji predsednik Eduardo dos Santos, ki po mnenju
mnogih po rodu ni Angolec.
Ob političnih spremembah je imela UNITA okoli 5000 oboroženih mož. Toda
Savimbijeva karizma, politika in zunanja pomoč so omogočile, da je gibanje postalo močna
vojaška sila. Leta 1990 so oborožene sile gibanja po nekaterih podatkih štele skupaj 71.000
mož (James III., 1992). V začetku 80. let je pričela odpirati vojaška oporišča v Namibiji pod
pokroviteljstvom Južnoafriške republike (George, 2005). Ugoden za delovanje UNITA je bil
prihod Ronalda Reagana na oblast v ZDA. Pod njegovim predsedovanjem se je močno
povečala podpora Američanov (James III., 1992).
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Glavnina vojaških operacij UNITA so bile sabotaže in teroristični napadi. Leto 1984 je
bilo zaradi tovrstnih aktivnosti zelo pestro. V Huambu so 19. aprila pred hotelom z avto
bombo ubili 200 ljudi, od tega 3 osebe ruskega in 37 oseb kubanskega visokega vojaškega
osebja. 9. februarja so z raketami pri vzletu sestrelili letalo Boeing 737, v katerem naj bi po
podatkih UNITA umrlo 100 potnikov (kubanskih in angolskih vojakov). Zelo odmeven je bil
strateški napad na obalno mesto Sumbe, južno od prestolnice, v marcu 1984. Ta provincialna
prestolnica Kwanze Sul je bila ekonomsko pomembna, v njej pa je delalo okoli 300 tujih
delavcev. Lov na talce (tuje delavce) je bila najbolj učinkovita teroristična taktika upornikov,
saj je tako Luando spravila v neugoden diplomatski položaj v svetu, kot da je nemočna pri
obvladovanju lastnega ozemlja. Napad na Sumbe je bil dobro pripravljen, saj so izvidniki
UNITA označili bivališča s kubanskimi, sovjetskimi, bolgarskimi, italijanskimi in
portugalskimi civilisti. Mesto je napadlo 1500 vojakov, sam napad pa ni bil najbolj uspešen,
saj so kot talce zajeli le skupino portugalskih civilistov. Celoten napad so vladne enote
ustavile s pomočjo zračne podpore, ki je prišla iz Luande (George, 2005). Pri tem naj bi po
podatki upornikov umrlo 200 vladnih in 62 kubanskih vojakov. Potem so se vrstili tudi napadi
v naftno bogati Kabindi in v luandskem pristanišču. Tudi napadi na Benguelsko železnico so
bili del vsakdana (James III., 1992). Leta 1984 je bil med ugrabljenimi tudi Jugoslovan Ivan
Suden, ki je delal pri angleškem podjetju na diamantnem nahajališču na severovzhodu
Angole. Uporniki so napadli območje z rudniki diamantov, kjer so uničili stroje, odnesli
diamante ter Hrvata z večjo skupino Angležev, Portugalcev in Filipincev vzeli za talce.
Skupino ujetnikov so ugrabitelji odpeljali peš 600 km proti jugu v današnjo provinco Kawndo
Kubango, kjer je bil center UNITA. Suden se je po 81 dneh v ujetništvu srečno vrnil domov, v
svojem pričevanju pa omenja težke življenjske razmere med potovanjem na jug Angole in
življenju v taborišču UNITA (Ujetnik angolske…, 1984).

Celotno situacijo so dodatno

popestrili vdori Južnoafriške vojske (SADF), ki je se je igrala »igro mačke in miši« z
Namibijskim osvobodilnim gibanjem (SWAPO) v južni Angoli.
Vietnamskega scenarija sta se bali tudi komunistična Kuba in SZ, zato sta se vedno
bolj vključevali v konflikt. SZ je v obdobju 1981–1985 vladno vojsko opremila s 3 milijarde
USD vredno vojaško opremo (George, 2005). Kubanci so bolj kot z opremo pomagali s svojo
vojsko, ki se je močno krepila. Na strani vladnih sil so se bojevale tudi druge sile
socialističnih držav in gibanj (Preglednica 4) (James III., 1992).

71

Preglednica 4: Vojaške sile tujih držav leta 1986, ki so se borile na strani MPLA.
Država
Kuba

Število vojaških enot
35.000

250
Sovjetska zveza
Nemška
demokratična
republika 2800
(NDR)
1500
Severna Koreja
150
Vietnam
SWAPO (Namibijsko osvobodilno 5000
gibanje)
44.700
Skupaj

Vojaške aktivnosti
Pehota, letalstvo, motorizirane
enote, vojaški inštruktorji.
Vojaški inštruktorji
Izobraževanje tajnih varnostnih
organov in paravojaških skupin
Pehota, letalstvo
Neznano
Pehota
/

Vir: James III., 1992, str. 212.

Kljub ogromni vojaški asistenci tujih sil je MPLA porabila 60 % proračuna za vojaške
namene (James III., 1992). Hladna vojna je v Angoli dobivala enormne razsežnosti. Razlogi
za tako dolgo državljansko vojno so bili zagotovo velikost države, tip podnebja (med deževno
vojno so bile vojaške operacije manjše zaradi počasnih premikov) ter enakovrednost
nasprotnikov. Če bi bila ena od strani veliko močnejša, bi lahko kljub velikim razdaljam
nasprotnika popolnoma onesposobila. Vlada oz. MPLA je bila v nezavidljivem položaju.
Kljub veliki tuji asistenci so akcije UNITA državo naredile nestabilno, saj so se napadi vrstili
po celotnem ozemlju. Nemirna Angola je bila tako bolj tvegana za tuja vlaganja.
Izdatki za bojevanje so vedno bolj pestili državni proračun. BDP je bil leta 1980 za 9,2
% nižji kakor desetletje pred tem. Močno je padla tudi vrednost valute, saj je bil menjalni
tečaj kwanze z ameriškim dolarjem v razmerju 30 : 1, na črnem trgu celo 1200 : 1. Angola je
prešla iz izvoznice hrane v kolonialni dobi v uvoznico (65 % hrane so morali uvoziti), saj je
UNITA nadzorovala podeželje. Proizvodnja kave na plantažah je skoraj popolnoma zamrla,
čeprav je bila Angola s Slonokoščeno obalo, vključno z največjo svetovno plantažo kave
Fazenda Boa Entrada, največja izvoznica kave in je ta dejavnost nekdaj zaposlovala 200.000
Afričanov. Velik strošek so bili tudi kubanski učitelji, ki so prejemali plačilo 600 USD na
mesec. Sovjetski zvezi je bilo za pomoč dovoljeno, da dobi 75 % ribjega ulova v teritorialnih
vodah in del dobička od nafte ter kave. Po podatkih Rdečega križa leta 1987 pa naj bi kar
tretjina angolskega prebivalstva bila podhranjenega. Slabo gospodarsko stanje je spremljala še
2,5 % letna rast števila prebivalstva (James III., 1992). Angolsko gospodarstvo pa na začetku
političnih sprememb ni pestila le državljanska vojna, temveč tudi nacionalizacija in
kolektivizacija, ki jo je uvedla socialistična MPLA. Socialno-ekonomska slika z naravnimi viri
bogate države je bila katastrofalna, še posebej v 80. letih prejšnjega stoletja.

72

Na vojaškem področju se v Angoli konec 80. let kljub politični odjugi v hladni vojni,
situacija ni spremenila. Z boji vzporedna pogajanja vpletenih niso obrodila sadov. Vladna
stran se je s svojimi zavezniki odločila za dokončni napad na UNITA in njene trdnjave v
provinci Cuando Cubango. Po letu 1985 so se pričele ofenzive, v katerih je vsaka od
poraženih strani dobila od svojih botrov večje okrepitve. Nobena stran ni dosegla odmevnih
uspehov. UNITA niti slučajno ni bila tako blizu zmagi kot v letu 1975, MPLA pa je vladala le
s pomočjo ideoloških zaveznikov. Ko se je MPLA pričela zavedati, da ne bo kos UNITA,
dokler bo to odkrito podpirala Južnoafriška republika, se je UNITA prav tako zavedala, da
Kuba in SZ ne bosta dopustili padca MPLA. Vojna v Angoli je pričela dobivati značaj igre
pokra z vedno večjimi stavami.
Slika 19: Angola je danes polna razbitin oklepnih vozil iz vojnih časov.

Avtor: Tomaž Gorenc, 2010.

Zadnji spopadi so se začeli konec junija 1988 pri reki Cunene na jugu Angole, po
katerih sta se obe strani pomaknili nazaj. Pričela so se pogajanja, saj so bili spopadajoči
nezmožni premagati svoje nasprotnike. S prihodom Gorbačova na oblast v SZ pa se je pričel
izgubljati naboj hladne vojne. Konec avgusta 1988 so se enote SADF umaknile iz Angole,
medtem ko so kubanski vojaki v 27 mesecih (julija 1991), kot je bilo določeno v
Brazavillskem protokolu (13. 12. 1988), postopoma zapustili Angolo. Južnoafriška republika
je morala dopustiti osamosvojitev Namibije. Premirje sta sklenili tudi gibanji MPLA in
UNITA. Slednja se je lahko vključila v civilno življenje in družbo, kar so v MPLA gledali z
nezaupanjem. Na splošno je bil Brazavillski protokol velik diplomatski uspeh ZDA in SZ.
(James III., 1992; George, 2005). Kuba se je po umiku iz Angole vrnila k izolacijski politiki.
Dogajanje v Angoli pa ni poznalo miru še 10 let. Tokrat se je zapletlo pri volitvah, ki
so bile napovedane za konec septembra 1992. UNITA je pričakovala zmago in legalen prihod
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na oblast, vendar je na volitvah večino sedežev dobila MPLA. Pri predsedniških volitvah je po
prvem krogu vodil aktualni predsednik Santos (Grafikon 10 in 11).
Grafikon 10: Rezultati strankarskih volitev leta 1992.
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Vir: Angola: Second …,2005.

Grafikon 11: Rezultat prvega kroga predsedniških volitev leta 1992.
Savimbi

Dos Santos

Ostalo

10%
41%
49%

Vir: Angola:Second …, 2005.

UNITA je bila zelo razočarana, do drugega kroga predsedniških volitev pa nikoli ni
prišlo, saj Savimbi rezultatov ni priznal in jih je označil za goljufijo. Svoje generale je
umaknil s položajev angolske vojske in kmalu so se spopadi obnovili. Čeprav so sledili
masakri vodstva in pripadnikov UNITA v Luandi, je bila vojna sreča na njeni strani. Do konca
novembra leta 1992 je UNITA obvladovala že dve tretjini angolskega ozemlja. Tokrat UNITA
ni imela zaveznikov. Združeni narodi so sprejeli ekonomske sankcije proti UNITA na nafto,
diamante in orožje. Druga državljanska je bila bolj kruta od tiste v času hladne vojne. V letu
1993 je bilo povprečno 1000 mrtvih na dan, izginjale so cele vasi, kmalu pa je tudi lakota
terjala svoj davek. UNITA je financirala vojno z diamanti, vlada pa z nafto. To je med drugim
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spodbudilo korupcijo, ki je še danes močno zakoreninjena v angolski družbi. Zaradi hitrih
zaslužkov od nafte in diamantov, ki so bili življenjskega pomena za zmago vpletenih, so
dokončno zadušili ostale dele gospodarstva. Pozivi katoliške cerkve in drugih civilnih
organizacij za mir v Angoli so bili prezrti (Angola: Second …, 2005).
Teror je bil del vsakdanjega življenja. Zelo hitro se je posameznik lahko zameril eni ali
drugi strani. Po pripovedih domačinov je bilo lahko usodno že nošenje majice s podobo
Eduarda dos Santosa ali drugih vladnih simbolov. Vojna vihra in humanitarna kriza sta
spodbudili množične selitve iz nemirne notranjosti v obalni del države. Večanje števila
prebivalstva v obalnih mestih je spodbudilo krizo. Barakarska naselja so rastla z veliko
hitrostjo, z njimi pa tudi pomanjkanje in kriminal. Vojna se je končala s smrtjo Savimbija.
Februarja 2002 so vladne sile sprožile vojaško akcijo v bližini Luene v provinci Moxico, kjer
je v boju umrl legendarni voditelj UNITA. Danes med prebivalci Angole obstaja veliko
dvomov o Savimbijevi smrti. Nekateri pravijo, da je prišlo do izdaje ali celo samomora tega
voditelja. Najbolj nostalgični in morda naivni pa verjamejo, da sploh ni mrtev in v njegovem
grobu v Lueni ni njegovega trupla. S smrtjo Savimbija se je torej končala dolgoletna vojna, ki
je trajala od leta 1961, ko se je pričel kolonialni boj. Ena od sogovornic v intervjuju se dne
konca vojne spomni, ko je bila še otrok. Najbolj so se ji vtisnili v spomin posnetki mrtvega
voditelja Savimbija na nacionalni televiziji, njena mama pa je medtem jokala od sreče.
Posledice dolgotrajnih spopadov v Angoli so še dandanes številne; država je polna
razbitin vojaških vozil, podrtih hiš in obsežnih degradiranih območij zaradi min. MPLA je
odšla iz vojne kot zmagovalka in postala velik hegemon v angolski politiki in ekonomiji,
medtem ko je UNITA daleč od nekdanje moči. V skladu z rekom »zmagovalec piše
zgodovino« je bila UNITA obtožena za vse hudo, kar se je zgodilo, in je v propagandi enačena
z največjim prekletstvom Angole. Največ pristašev naj bi poražena stranka imela v vzhodnih
provincah, še posebej v rodni provinci Savimbija, Moxico. Ta opozicijska stranka je
priljubljena tudi med uporno mladino iz nižjih socialnih razredov. Zaradi slabih življenjskih
pogojev, korupcije, krize dela, se zatekajo k opoziciji.

3.2.2. Gospodarstvo v času državljanske vojne
Po političnih spremembah leta 1975 je prišlo do sprememb tudi na gospodarskem
področju, kar kaže poslabšanje vseh pokazateljev. Glavni razlog gre iskati v odselitvi večine
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belega prebivalstva, kar je v Angoli izpraznilo gospodarski prostor, ki ga lokalno prebivalstvo
ni moglo zapolniti. To se je lepo odražalo v proizvodnji nafte in diamantov, kjer so mnogi
portugalski izobraženi kadri zapustili delovna mesta. Dodatek k nestabilnim gospodarskih
razmeram tega obdobja je bila izredno kritična politična situacija in izvedba gospodarskih
socialistični reform.
Pri zmanjšanju ribolova je imelo veliko vlogo zmanjšanje flote ribiških plovil.
Portugalci so po odhodu iz države pustili le 275 manjših ribiških plovil. To je vodilo v dajanje
koncesij za ribolov Kubi in Sovjetski zvezi (James III., 1992). Na splošno so kolonizatorji ob
odhodu vzeli s seboj opremo ali pa so jo celo uničili. S podobno usodo so se srečali tudi
rudniki železa in plantaže, kar je pa ostalo, je bilo uničeno med državljansko vojno. Za slednje
je lep primer benguelska železnica, ki je bila v vojnem času pogosto žrtev gverilskih napadov
in sabotaž uporniške UNITA.
Grafikon 12: Padec proizvodnje kave, diamantov in nafte v obdobju 1972–1988.
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Vir: James III., 1992, str. 20, 21, 25.

Med vsemi izvoznimi surovinami je najmočneje padla proizvodnja kave (Grafikon
12). Najmanjšo in celo pozitivno spremembo je doživelo črpanje nafte, ki je v času prve
državljanske vojne počasi naraščalo. Velik padec zaradi že omenjenih razlogov je doletel
proizvodnjo diamantov, ki se je sicer od 1978 do 1980 nekoliko povečala. V tem obdobju so
bili že prisotni tuji, izobraženi delavci, predvsem Rusi in Kubanci, toda zaradi rastočega
vpliva UNITA se je proizvodnja zmanjševala in leta 1986 dosegla najnižjo točko.
Angolska vlada pa je imela veliko stroškov tudi zaradi njenih zaveznikov, kar je
zaviralo ekonomsko-socialni napredek države. Kot je že bilo omenjeno, je Sovjetska zveza
pomagala z opremo in inštruktorji, Kuba pa z inštruktorji in vojaki. »Internacionalistična
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pomoč«, ki sta jo zagovarjala Che Guevara in Castro pa ni bila le vojaška, temveč tudi civilna
(učitelji, zdravniki in drugi delavci).
Omenjeni botri, še posebej Kuba, sta imeli velike koristi od pomoči levo usmerjene
angolske vlade. Angolska oblast naj bi Kubi letno plačala 20 milijonov USD samo za civilne
internacionaliste. Zanimiva so razmerja plač zdravnikov in vojakov. Zdravnik z 8-letnimi
izkušnjami je vlado stal 1000 USD na mesec, od tega je prejel 450 USD zdravnik, ostanek pa
je vzela kubanska vlada. Navaden kubanski vojak je dobival 7 USD mesečne plače in 150 Kz
(1,5 USD) žepnine, poveljnik pa 24 USD in 3000 Kz (30 USD) žepnine. Stroški za kubanske
vojake, ki jih je plačevala angolska vlada, so bili sicer višji (George, 2005). Ti naj bi znašali
1000 USD na vojaka na dan. V 80. letih 20. stoletja naj bi angolski dolg Sovjetski zvezi
zaradi oboroževanja narastel na 3 milijarde USD (Pazzanita, 1991). Veliko so poplačali z
izdajanjem koncesij za ribolov, črpanje nafte in iskanje diamantov, toda vojna je terjala večji
davek, kar je večalo državni primanjkljaj in revščino ter zaviralo razvoj v državi. Kuba je z
etiketo »prostovoljne ideološke internacionale« pomagala MPLA (angolski vladi) in s tem
veliko zaslužila. Hkrati se je »znebila« velikega dela mladih moških, kar je zmanjšalo stopnjo
brezposelnosti, stroške Kube in potencialno upornost mladih v primeru nezadovoljstva zaradi
šibkih socialno-ekonomskih razmer na Kubi.
Leta 1987 je Kuba dajala tovrstno pomoč 30 državam, le Irak, Libija, Alžirija in
Angola (od leta 1977) so morale plačati intervencijo (George, 2005). Ni naključje, da so vse
te države izvoznice nafte. Tako je Angola ob osamosvojitvi izpod Portugalcev pričela drseti v
novo obliko odvisnosti, ki je bila nujna, če se je hotela vodilna MPLA obdržati na oblasti in
premagati uporniško UNITA. Jonas Savimbi je večkrat poudarjal, da je država ponovno v
nevarnosti, tokrat pred levim imperializmom Kube in Sovjetske zveze. Ta levi
neokolonializem se je v Angoli končal oziroma omilil s koncem hladne vojne. Sovjetska
zveza je pričela razpadati, Kuba pa se vrnila k izolacijski politiki. To ne pomeni, da ti dve
državi nimata danes nobenih gospodarskih interesov v Angoli, vendar so jih nadomestile
druge države. Že proti koncu 90. let 20. stoletja je v Angoli gospodarsko pomembno vlogo
pričela prevzemati Kitajska. Zadnja etapa državljanske vojne je gospodarstvo države pahnila
v novo krizo, saj so spopadi potekali skoraj po celotnem ozemlju. Najbolj odmaknjene od
vojne vihre so ostale morske naftne ploščadi, kar je naredilo gospodarstvo še bolj odvisno od
tega neobnovljivega naravnega vira.
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3.2.2.1 Jugoslovansko – angolski gospodarski in politični odnosi med državljansko vojno

Jugoslovanska politika je bila zelo naklonjena Netovi MPLA. Prvi kontakti Augustnha
Neta z Jugoslavijo so segali na prvi kongres Gibanja neuvrščenih držav v Beogradu leta 1961.
Takrat je Jugoslavija podprla to levo usmerjeno gibanje v boju proti Portugalcem. Že
omenjena jugoslovanska pošiljka denarja in orožja v letu 1975 pa ni bila edina. Med 1965 in
1975 je imel voditelj MPLAA in prvi angolski predsednik tri osebna srečanja s Titom, poleg
tega pa so člani MPLA tudi študirali v Jugoslaviji. Jugoslavija je ob političnih spremembah
leta 1975 izkazala vso podporo MPLA pri prevzemu oblasti (V Angoli hvaležni …, 1975). To
potrjuje todi pogovor med bolgarskim voditeljem Todorjem Živkovim in Fidelom Castrom
leta 1976, ki sta se strinjata, da je Jugoslavija korektno podprla angolsko vlado in kubansko
delovanje v tej podsaharski državi (Minutes of the meeting …, 1976). Dobre prijateljske
odnose med Angolo in Jugoslavijo v času političnih sprememb potrjuje tudi angolski premier
Lopo do Nascimento ob obisku pri Titu na Brionih leta 1976, ki je dejal, da je sodelovanje že
tradicionalno. Zahvalil se je za 15 letno podporo Jugoslovanov MPLA v boju za neodvisnost
(Čvrste vezi …, 1976). Ob tem pozval h konkretizaciji sodelovanja tudi na gospodarskem
področju (Vidni sadovi, 1976). Naslednje leto je prišel na uradni obisk v Jugoslavijo tudi prvi
angolski predsednik dr. Agostinho Neto, kar govori o rednih in dobrih diplomatskih stikih
med državama.
Diplomatski stiki so se ohranili tudi po Titovi in Netovi smrti, vse do propada
Jugoslavije. Eduardo dos Santos je oba voditelja označil kot velika borca za mir, socializem in
neuvrščenost, ki sta položila prijateljske temelje med Angolo in Jugoslavijo, katere je
potrebno negovati (Dos Santos …, 1984). Eden od mnogih takšnih srečanj je bil obisk v
Angoli zveznega sekretarja za zunanje zadeve Josipa Vrhovca leta 1982. Na tem srečanju je
bila osrednja tema gibanje neuvrščenih. Jugoslavija in Angola sta zavzeli enotno stališče proti
poskusom cepitve gibanja. Obe državi sta ocenili medsebojne odnose kot prijateljske in
ugodne za nenehno krepitev gospodarstva in uspešno razvijanje trdnega prijateljstva in
znanstveno-tehničnega sodelovanja (Potreba po enotnosti …, 1982). Leta 1981 je bil v Luandi
podpisan tudi jugoslovansko-angolski sporazum o gospodarskem, tehničnem in znanstvenem
sodelovanju. Še posebej obetavne so bile možnosti sodelovanja na področju naftne industrije.
Jugoslavija naj bi odkupila velike količine angolske nafte, jugoslovanska podjetja pa bi
pomagala pri obnovi petrokemičnih objektov. Pri odkrivanja nahajališč črnega zlata sta že
pred tem sporazumom sodelovali jugoslovanski podjetji INA in Naftagas. Sodelovanja so se
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obetala tudi na področju industrije (obnova tovarn) in kmetijstva. Slednje je bilo
najpomembnejša panoga zastavljena v prvem angolskem petletnem načrtu. Angolska oblast je
izrazila

o ustanavljanju mešanih podjetji, ki bi pospeševala to panogo. Jugoslovanska

podjetja so z Angolo sodelovala tudi na drugih področjih. Eno takšnih je bilo podjetje Ikarus,
ki se je ukvarjalo z servisnimi storitvami pri avtobusih. Angolska oblast je bila s kakovostjo
storitev tega podjetja zadovoljna. Ikarus je zdržal močno svetovno konkurenco in dobil
projekt gradnje servisnega centra v Luandi, kjer bi se usposabljali angolski strokovnjaki. Na
področju pomorstva je bilo tesno sodelovanje s Splošno plovbo Piran, ki je naredila študijo o
ustanovitvi skupne družbe in o nadaljevanju tehnične pomoči angolski družbi Angonave.
Sodelovanje je napredovalo tudi na področju energetike pri povečanju kapacitet
hidroelektrarne in možnosti postavitve daljnovodov v notranjosti države. Z nadaljevanjem
takšnega sodelovanja in z uresničitvijo zastavljenih načrtov, ki jih sprejeli ob podpisu
sporazuma, bi Angola v dveh desetletjih postala ena od najpomembnejših jugoslovanskih
gospodarskih partneric (Možnosti za prodor, 1981). Realno gledano je bila gospodarska
krepitev med državama manjša, kakor je to ocenjevala jugoslovanska javnost. Bolj ko se je
približeval čas konca 80. let, večja je bila kriza Jugoslavije. Prvi problemi pri gospodarskem
sodelovanju so se zaradi nekonkurenčnosti pokazali že leta 1983, le dve leti po podpisu
sporazuma

o

jugoslovansko-angolskem

gospodarskem,

tehničnem

in

znanstvenem

sodelovanju. Dopisništvo Tanjuga je zapisalo, da je Angolsko tržišče sodobnejše kot prejšnja
leta in zahteva hitre storitve, najbolj kakovostno blago in natančnost pri opravljanju
dogovorjenega dela. Angola je več kot polovico proračuna namenila vojskovanju in ni imela
denarja za »futuristične« in drage gospodarske projekte. Jugoslovanska gospodarska
predstavništva se niso najbolj prilagodila tem zahtevam. Nekatere napake, neizpolnjevanje
pogojev in močna konkurenca pa so prispevale k izpodrivanju jugoslovanskega gospodarstva
iz države (Sekulović, 1983). Eno redkih podjetji, ki je v Angoli vztrajalo vse do propada
Jugoslavije je bila Splošna plovba Piran, ki je s svojimi 10 ladjami služila sorazmerno večji
del dohodka, kot je bil njihov delež v skupni tonaži. Eden večjih problemov tega plovnega
podjetja, kot tudi drugih jugoslovanskih podjetji je bilo omejene kreditne sposobnosti, ki so
jih zahtevali Angolci. Splošna plovba Piran je vztrajala na tem zahtevnem trgu iz
pragmatičnih razlogov. Naboj hladne vojne je pojenjal in z njem tudi spopadi v Angoli.
Angola pa naj bi bila po sklenitvi miru še bolj zanimiva za tuja gospodarska sodelovanja.
Predstavnik splošne plovbe v Angoli, Franc Ciglenšek, je konec 80 let opozarjal, da lahko
Jugoslavija krepko razširi gospodarsko sodelovanje. »Po sklenitvi miru se bodo povečale
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možnosti za pridajo blaga široke porabe: tekstil, obutev, hrana gospodinjski pripomočki itd«.
Opozoril je tudi na pomembne strateških surovin, ki jih ima Angola (Odar, 1988).
Eden pomembnih srečanj je bil obisk predsednika predsedstva SFRJ Radovana
Vlajkovića, v Luandi leta 1985. Obisk je nanašal na krepitev dvostranskega sodelovanja med
državama, konferenco neuvrščenih v New Delhiju in na mednarodna dogajanja. Pri slednji
točki je Jugoslavija jasno podprla stališča in ukrepe Angole, da bi se obranila pred nasiljem in
raznimi akcijami oboroženih tolp, ki jih podpira JAR. Vlajković in Santos sta popolnoma
podprla osvobodilni boj in legitimnost SWAPO, kot legitimnega predstavnika namibijskega
ljudstva za osamosvojitev (Plodni pogovori, 1985).
Splošno gledano so bili odnosi Jugoslavije in MPLA ter kasnejše angolske vlade dobri.
Državi sta bili v redni diplomatskih stikih, politični nazori v mednarodni politiki pa enotni. K
temu sta zelo veliko pripomogla Tito in Neto. Jugoslavija je imela v tej afriški državi tudi
veliko gospodarskih ambicij, ki pa so le delno uresničile. Sodelovanje je bilo veliko bolj
plodno na ideološki in politični ravni. Glavne razloge za slabše gospodarsko sodelovanje pa
lahko najdemo predvsem v hudi konkurenci svetovnih velesil, od katerih je bila Angola tudi
vojaško odvisna. Poleg naštetega pa je gospodarska moč Jugoslavije s po smrti Tita in dviga
nacionalnih teženj pešala. Gospodarska in politična nestabilnost Jugoslavije ob koncu 80. let
sta dokončno potisnili gospodarsko udejstvovanje z angolskega gospodarstva.

3.2.3. Socialni oris Angole v času državljanske vojne
Politična situacija se je zrcalila na socialnem-ekonomskem področju in pri rabi
naravnih virov. Gospodarsko najpomembnejša surovina je postala nafta in delno proizvodnja
diamantov, ki so držali »legitimno« angolsko vlado na oblasti. Tako se je gospodarstvo
pričelo vedno bolj navezovati na proizvodnjo črnega zlata. Pomen slednjega kot naravnega
vira se je močno povečal predvsem na račun obnovljivih naravnih virov (prst, rastlinstvo in
živalstvo) ter tudi drugih reciklažnih naravnih virov (npr. železo, baker …). Intenziven
ribolov je ob političnih spremembah močno padel, dokler ni MPLA prodala ribolovnih
koncesij njenim zaveznicam (SZ). Plantažna proizvodnja je zamrla, kot tudi rudarska
dejavnost. Podeželje je bilo nevarno že v času osvobodilne vojne, novo množično
odseljevanje belega prebivalstva, ki so imeli v lasti plantaže in industrijske obrate, pa je
pustilo gospodarsko izpraznjen prostor. V 60. letih jih je v Angoli živelo 172.529 in skoraj vsi
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so se izselili nazaj v Evropo. Domačini te izpraznjenosti niso mogli nadomestiti predvsem
zaradi neustrezno izobraženih kadrov. Ob začetku nemirov se je pričelo izseljevati tudi
avtohtono prebivalstvo, predvsem v takratni Zair. Najbolj množične selitve novejše zgodovine
so bile notranje selitve, še posebej v zadnjem delu državljanske vojne po 1992. Podeželsko
prebivalstvo se je preseljevalo iz notranjosti države v obalna območja, iz nemirnega podeželja
v varnejša mesta, kjer so bile tudi večje možnosti za poselitev. Pri tem je najbolj rastla
prestolnica, ki se je v pol stoletja povečala za 192 % (Grafikon 13) (Carmo Medina, 2011).

Grafikon 13: Urbanizacija večjih angolskih mest.

Vir: Cain, 2007, str. 362.

Glede na opisane procese so rezultati raziskave iz leta 2010 pričakovani. Raziskava je
bila opravljena v dveh luandskih krajevnih enotah, Viana in Samba. Slednja je bližje središču
mesta kot Viana in ima zato na vzhodnem robu mesta tudi manj vojnih migrantov. Samba je
nekoliko starejša in bolj urbanizirana, tako da je bilo tam 55 % vojnih migrantov, medtem ko
je imela enota Viana vojnih migrantov 75 %. Priseljenci, pri katerih ni bil razlog vojna, so bili
v povprečju mlajši (29,6 let), vojni priseljenci pa večinoma neizobraženi, le z nekaj razredi
osnovne šole. Višje izobraženih je bilo le 10,7 % (Avogo, Agadjanian, 2010). Podobni so tudi
rezultati moje raziskave iz Benguele. Skoraj polovica (30) vprašanih se je rodila v Bengueli.
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Skoraj vsi rojeni v Bengueli (27) spadajo v starostni skupini »pod 19 let« in »20 do 23 let«.
Drugače je pri vprašanih, ki so se preselili v Benguelo iz iste province, takšnih je bilo 14
sodelujočih. Priseljenih iz drugih provinc je bilo 17. Pri slednjih prevladujejo priseljenci iz
vzhodnih provinc, kot so Moxico, Bie, Huambo in Huíla, kjer je bilo vojno pustošenje zelo
hudo. Pri odgovorih o izvoru priseljencev iz province Benguela se ponavljajo imena manjših
mest in vaških naselij na vzhodu province – Cubal in Ganda. Pri priseljencih znotraj province
in iz drugih provinc ne prevladujejo več mlajši, temveč so sodelujoči enakomerneje
razporejeni v starostne skupine. Mlajši so prišli sem predvsem zaradi šole ali skupaj s starši
zaradi službe, pri starostni skupini 24–29 let in nad 30 let pa je bil večinoma razlog vojna.
Skoraj vsi sodelujoči iz starostne skupine nad 30 let so bili v mestu Benguela že vsaj 11 let,
kar ustreza času vojne.
Okoli 4 milijone Angolcev je bilo vojnih beguncev. Večina od vrnjenih vojnih
migrantov na avtohtona območja pa je našla svoje domove porušene (Cain, 2007). Med
celotno državljansko vojno je Luanda doživela najmanj uničenja in je veljala za relativno
varno mesto, središče vladnih sil. Zaradi ekspanzije beguncev v obalna mesta in hitre rasti
barakarskih naselij, ki niso priklopljena na komunalna omrežja in so brez zdravstvene oskrbe
ter s pomanjkljivim šolstvom, se je močno zmanjšala kakovost bivanja v urbanih središčih.
Slika 20: Pogled na nepregledno luandsko barakarsko četrt Morro dos Boios (Volovski
grič) s pristaniščem v ozadju.

Avtor: Tomaž Gorenc, 2011.

V Luandi je s koncem državljanske vojne živelo 50–60 % prebivalcev pod pragom
revščine, 6–15 % pa v ekstremni revščini (Jenkins in sod., 2002). Takšno pomanjkanje še
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dandanes vlada v novejših barakarskih naseljih. Največja rizična skupina so novi priseljenci,
ki pridejo s podeželja skoraj brez vsega iskati boljše življenje in nove priložnosti. V takšnih
delih je tudi velik porast kriminala, po katerem je zelo znana luandska četrt Sambizanga,
severno od prestolnice, pa tudi ob morju ležeče predmestje Cacuaco. Poleg raznih oboroženih
ropov pa po pripovedih domačinov na nemočne prežijo banditi in jim zagrozijo, da jih bodo
vrgli s klifa v morje, če jim ne bodo dali vrednih stvari. Večina Angolcev, še posebej ženske,
ne zna dobro plavati, kar je pri tovrstnih ropih lahko usodno.

3.3.

Angola v miru (2002 – )

3.3.1. Političen oris Angole v 21. stoletju
Po končnem premirju leta 2002 je iz dolgotrajne vojne izšla kot absolutna zmagovalka
MPLA s predsednikom Eduardom dos Santosom. Svoj politični in ekonomski položaj si je ta
vodilna stranka utrdila tudi v naslednjih volitvah leta 2008, ko so popolnoma premagali
konkurenco. Dobili so skoraj 82 % glasov, svoj rezultat pa so glede na leto 1992 izboljšali za
62 parlamentarnih mest. Največji poraženec teh volitev je bila največja opozicijska stranka
UNITA, ki je prejela skupaj le 10,4 % glasov in zasedla vsega 16 poslanskih mest. Bogati, 52
milijonov USD velik proračun namenjen propagandi MPLA za volitve (UNITA je imela le 7
milijonov USD), je omogočal dobro kampanjo in protiopozicijsko propagando. Pomemben
razlog za takšen padec UNITA je bila pomiritev čustev in smrt karizmatičnega voditelja
Savimbija (Espírito Santo, 2010). V največji opozicijski stranki je pričelo kmalu prihajati do
nasprotovanj in trenj, ki jih je uspešno izrabila ali celo po mnenju mnogih koordinirala MPLA.
Kar nekaj uglednih članov UNITA je izstopilo iz stranke in se priključilo MPLA ali pa so
ustanovili nove politične skupine. Takšen primer je Abel Chivukuvuku, do 2007 vodja
UNITA, ki je pol leta pred volitvami 2012 ustanovil posebno koalicijsko stranko manjših
političnih skupin, imenovano CASA. Slednja je, tako kot tudi UNITA, na zadnjih volitvah 31.
8. 2012 izvajala pomembno opozicijsko propagando proti hegemonistični politiki MPLA.
Novoustanovljena stranka je tako plod trenj UNITA in hkrati poizkus Chivukuvukuja po
obuditvi močne opozicije proti MPLA, ki je s smrtjo Savimbija, sodeč po volilnih rezultatih iz
leta 2008, padla v krizo. Očitno je, da stare vrednote in cilji UNITA niso več aktualni za
današnji čas, zato je bilo potrebno po mnenju nekaterih opozicijo reformirati in jo narediti
kompetentno s političnim in ekonomskim hegemonom.
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Daleč najvplivnejša oseba v Angoli je predsednik države in vodilne stranke MPLA,
Eduardo Dos Santos. Predsedniško mesto je zasedel leta 1979, po smrti prvega predsednika
Angole, Agostinha Neta. Na oblasti je tako že več kot 30 let, v tem obdobju pa so bile
razpisane le ene predsedniške volitve, leta 1992, ki so vodile v tretjo etapo državljanske vojne.
Po smrti libijskega voditelja Moamerja Gadafija je Santos skupaj s predsednikom
Ekvatorialne Gvineje, Teodorju Nguemi, na prvem mestu po dolžini vladanja kateregakoli
predsednika v Afriki. Mnogi temu dolgemu obdobju pravijo kar »Eduardizem« (Estadão,
2011). Tudi njegova družina je zelo vplivna in bogata. Predsednik si lasti delež v angolskem
telekomunikacijskem gigantu Unitel, njegova hči Isabel je 25-odstotna lastnica banke BIC
(Almeida, 2011), pod nazorom predsednika so tudi mediji z nacionalno televizijo TPA
(Televisão Pública de Angola) na čelu in angolska podružnica portugalske banke Espírito
Santo. Preko angolske vlade, kot lastnice, pa ima vpliv tudi v naftnem gigantu Sonagol.
Nekateri predsednikovi otroci so uspešni glasbeniki, ki imajo v lasti razne diskoteke.
Po besedah nekdanjega ministrskega predsednika Marcolina Moca, družina Santos
obravnava državo kot svojo lastnino (Trankovits, 2012). Tako si je v svojem več desetletnem
»mandatu« nabral tudi veliko nasprotnikov in kritikov. Večina Angolcev ima v svojem
življenju samo enega predsednika, glede na to, da je povprečna starost v Angoli nekaj manj
kot 18 let, pričakovana življenjska doba pa okrog 50 let. Poleg očitkov nedemokratičnosti in
navidezne demokracije kritiki radi poudarijo, da je predsednik malo ukrenil za boj proti
korupciji, kot da mu takšne razmere ugajajo. Najbolj kritičen do predsednika Santosa je
časopis Folha 8. Časnik med drugim Santosa obtožuje sodne korupcije v Parizu, ko naj bi s 50
milijoni USD vplival na sodni primer mednarodne afere Angolagate (v Franciji znane pod
imenom afera Mitterrand-Pasqua) (Slika 21), ki je leta 2009 privedla tudi do internih
strankarskih obračunavanj v Franciji. Eduardo dos Santos se je zavzel za francoskega
poslovneža Pierra Falconeja, ki je leta 1993 po izbruhu vojnega nasilja v Angoli izposloval
velike količine ruskega orožja (v zameno za nafto) angolski vladi ter jo posledično rešil zloma
ob napredovanju Savimbijeve UNITA. Pri aferi so sodelovala tudi transportna sredstva
Sonagol. Falcone je bil kot osrednja oseba afere obsojen na 6 let zapora. Kazen so nato omilili
na 30 mesecev, aprila 2011 pa je sodišče obtoženega izpustilo iz pariškega zapora in
razsodilo, da v Angoli ni bilo spornega trgovanja z ruskim orožjem (Ribeiro, 2009; Ribeiro,
2011a; Ribeiro, 2011b; Dos Santos …, 2009).
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Slika 21: Grafični prikaz mednarodne orožarske afere Angologate.

Vir: RTL, 2011; Prevod: Tomaž Gorenc.

Spornih primerov angolskega predsednika in vlade ni malo. Nedavna pritožba iz
Mednarodnega denarnega sklada (IMF) o neznani usodi 32 milijard USD (podatek je potrdil
tudi angolski časnik Folha 8 in Human Right Watch) od prodaje nafte, v kateri ima ogromno
vlogo Sonagol, je zgovoren podatek o institucionalni učinkovitosti, vplivnosti posameznikov
in stopnji korupcije v državi (Trankovits, 2012). Pri tem domači kritiki očitajo, da gigant
Sonagol ni v rokah države, še manj pa v rokah Angolcev. »Sonagol je podjetje našega ljubega
voditelja,« je sarkastično zapisal novinar Orlando Castro za Folho 8 (Castro, 2011). Zanimive
in slikovite so bile besede nekega benguelskega duhovnika na temo bogatih naravnih virov in
državne politike njihovega upravljanja, češ da so naravna bogastva (nafta in diamanti) pod
zemljo od vseh, ko pa pridejo na površje, so na žalost le od nekaterih.
Predsednik največjega brazilskega trgovskega podjetja za Afriko Camargo Corrêa je
ocenil, da je 80 % angolskega BDP proizvedenega za tujce, 90 % državnega bogastva pa
skoncentriranega v rokah 0,5 % prebivalstva (Castro, 2011). Slednji podatek je še posebej
zastrašujoč glede na to, da 68 % državljanov živi v revščini. Po kapitalu in politični ter
vojaški moči sodeč v Angoli vlada elitizem in ne demokracija. Okoli 95.000 posameznikov
ima realno oblast.
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Več kot 70 % angolske nafte načrpajo v Kabindi, kar lepo pokaže vlogo »afriškega
Kuvajta« za Angolo in angolsko politiko (Castro, 2011). Te eksklave kljub težnjam po
osamosvojitvi angolska oblast zaradi naravnih virov ne bo dopustila.
Angolci so željni sprememb na bolje, zato jemljejo volitve z velikim optimizmom,
toda pri javnem strankarskem opredeljevanju so zelo previdni. Javne politične raziskave niso
nekaj vsakdanjega, kakor smo vajeni v Evropi. Vojna je pri političnem opredeljevanju pustila
veliko travmo. Starši naročajo otrokom, naj na ulici o politiki raje ne govorijo, da se ne bi
komu zamerili. Takšen primer sem doživel tudi sam pri terenskem delu. Ljudje so se
razgovorili o politiki šele, ko so mi zaupali. Kar polovica vprašanih (Grafikon 14) je
odgovorila, da trenutno nima stranke ali je ne želi izdati. Druga polovica vprašanih je
povedala politično opredeljenost. Pričakovano so imeli najmanj težav pri opredeljevanju
podporniki vladne MPLA (33 %). Največjo opozicijsko stranko UNITA je podpiralo 15 %
sodelujočih, druge stranke so dobile 2 % podpore. Glede na rezultate volitev (leta 2012) so
rezultati najtočnejši pri stranki UNITA, večina neopredeljenih pa je verjetno glasovala za
MPLA ali za kasneje ustanovljeno CASA.

Grafikon 14: Politična opredeljenost sodelujočih v raziskavi.
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Vir: Intervjuji avtorja, 2011.

Kljub temu, da je Eduardo dos Santos predsednik že več desetletij, ima z novo ustavo
iz leta 2010 (113. člen) ponovno možnost kandidiranja za predsednika (dva mandata po 5 let)
(Slika 22). Po besedah opozicije vladna stran ničesar ne želi prepustiti naključju, tako na
predsedniškem položaju kot tudi v parlamentu (slabe izkušnje iz leta 1992). Vladanje starih
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elit je preveč dobičkonosno, zato je v Angoli čas volilne kampanje zelo pester. Vladna stran,
ki razpolaga z angolskim (naftnim) proračunom, veliko pozornosti posveti politični kampanji
pred volitvami. V tem obdobju so zelo velikodušni in obdarujejo prebivalce z oblekami (kjer
so natisnjeni simboli in gesla stranke), določenim organizacijam in skupnostim pa podarjajo
tudi računalniško opremo in prevozna sredstva. Takšni primeri so se dogajali že na volitvah
leta 2008 in 2012.
Slika 22: »Angola, za večjo rast in boljšo porazdelitev«, se glasi propagandni plakat Eduarda
dos Santosa, kandidata predsednika Angole.

Vir: Trankovits, 2012.

Poleg predvolilne velikodušnosti pa po poročanju raznih humanitarnih organizacij
večino časa vlada represija. Demonstracije in javna zbiranja so sicer dovoljena, toda občasno
prihaja do zatiranja demonstrantov in kaznovanja njihovih organizatorjev (Slika 23).
Slika 23: »Politika palice« je naslov karikature, kjer mesto dirigenta takšne
politike zaseda Santos.

Vir: Folha 8, 2011, str. 33.

Aktualnejši predvolilni primer represije se je zgodil maja 2012, ko je bila hudo
pretepena skupina luandskih glasbenikov. V zadnjih letih so tisti, ki kritizirajo oblast in
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govorijo o socialni problematiki, pod hudim pritiskom. Po besedah žrtev, jih je doma napadla
skupina petnajstih zamaskiranih moških, ki so jih brez besed silovito pretepli (Angolan antigovernment …, 2012). Oblast s svojimi ljudmi in organi pregona pod etiketo demokracije ne
nastopa represivno le do protestnikov in kritikov, temveč jim človekoljubna gibanja očitajo
tudi nasilna preseljevanja v korist raznih projektov (infrastruktura in nahajališča naravnih
virov), krivičnih obtožb, sojenj ter preventivnih aretacij. Človekove pravice so najbolj kršene
v severni, strateško pomembni provinci Kabindi, kjer so preventivne aretacije najbolj prisotne
(Amesty International …, 2012). Vlada želi v kali zatreti vse poizkuse osvoboditve tega
pomembnega ozemlja. Večina ljudi pripisuje odgovornost in krivdo za kršenje človekovih
pravic prav predsedniku Santosu, ki ga nekateri celo enačijo z diktatorji svetovnega kova, kot
so Asad ter pokojni Gadafi, in ga vidijo kot primernega kandidata za mednarodno sodišče
(Slika 24).
Slika 24: Vrsta živečih in preminulih svetovnih diktatorjev z Eduardom dos Satosom (prvi z
leve).

Vir: Folha 8, 2011, str. 31.

Konec leta 2010 smo bili priča začetku »Arabske pomladi«, ki je odnesla nekatere
avtoritativne režime. Ali bomo priča takšnim revolucionarnim dogodkom tudi v Podsaharski
Afriki? V Angoli verjetno (še) ne. Glede na rezultate zadnjih volitev predsednik Eduardo dos
Santos ostaja trdno zasidran na predsedniškemu položaju, njegova stranka MPLA pa je
ponovno dobila veliko večino v parlamentu (Grafikon 15). Očitno se bo navidezna
demokracija nadaljevala. To lahko sklepamo iz šibke, neenotne in netransparentne opozicije,
kritike predsednika pa ne dosežejo širše javnosti. Eduardo dos Santos je tako legalno dobil
novih 5 let mandata, po katerem lahko kandidira ponovno.
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Na predsedniških in parlamentarnih volitvah, ki so bile razpisane za 31. 8. 2012, je
zmagala MPLA z 71 %, sledila ji je največja opozicijska stranka UNITA z 18 %, tretje mesto
pa je zasedla novoustanovljena stranka CASA, ki je dobila 6 % glasov. Ostale glasove volilnih
upravičencev so dobile druge manjše stranke. Nekoč velika in pomembna, predvsem vojaška
sila FNLA, pa je dobila le 1 % (CNEA, 2012). Volitve so bile s strani Afriške unije
razglašene za demokratične, pravične in svobodne. MPLA je za volilno kampanjo namenila
okoli 60 milijonov € sredstev. Za predsedniškega kandidata Santosa in stranko so najeli
največje brazilske strokovnjake politične propagande, ki so sodelovali tudi v politični
kampanji nekdanjega Lula da Silve in aktualne brazilske predsednice Dilme Rousseff (Rolim,
2012).

Grafikon 15: Primerjava parlamentarnih strank glede na izide volitev leta 2008 in 2012.
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V primerjavi z volitvami iz leta 2008 se je podpora MPLA zmanjšala za dobrih 10 %,
medtem ko je podpora stranki UNITA narastla za 8 %. Nezadovoljstvo ljudi se tako veča, toda
oblast ima še vedno zelo visoko podporo. V prihodnosti bo vseeno treba spremeniti način
vladanja ključnih oseb. Naftni kapitalizem, katerega dobiček si lastijo posamezniki, samo
povečuje nezadovoljstvo, ki se lahko poveča do te mere, da pahne državo v novo politično
krizo in morebiten nasilen prevzem oblasti.
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Vladajoča stran je v povojnih letih pričela rekonstrukcijo države in s pomočjo kitajskih
kreditov zgradila novo infrastrukturo, stadione, trgovine in stanovanja. Toda ceste ne
koristijo, če si večina državljanov ne more privoščiti motorja, nove trgovine in stanovanja pa
so za večino prebivalcev nedosegljiva, saj mnogi ne morejo kupiti niti hrane na tržnici ali
postaviti barake na obrobju mesta. Podobno je s šolstvom in zdravstvom, poleg tega pa velik
davek na vseh področjih terja korupcija, ki ji ni videti konca.
Rekonstrukcija države ni le gradnja in popravljanje uničenih zgradb, temveč pomeni
tudi vlaganje v ljudi, ki jih je prizadela vojna, in v njihov napredek. Na tem področju pa je
bilo storjenega bolj malo oziroma so rezultati slabše vidni zaradi vrste zavirajočih dejavnikov.
Tu ima politika ključno vlogo pri gospodarjenju, rabi in vlaganju v neobnovljive in obnovljive
vire. Rekonstrukcija se mora dotakniti tudi gospodarstva, da ne bo tako odvisno od
dobičkonosne nafte.

3.3.2.

Sodobni kapitalizem in gospodarska slika Angole

Leta 2002 je Angola pričela pisati novo poglavje v svoji zgodovini, tranziciji in
ekonomiji. Stari politični poli so se s koncem hladne vojne podrli in izpraznjen gospodarski
prostor so nadomestile nove velesile. Če je v času kolonializma imela največjo vlogo
proizvodnja kave, je v ospredje kmalu stopila proizvodnja diamantov in kasneje nafte. Slednja
še danes prinaša največji delež izvoza in delež BDP. Nafta in diamanti diktirajo sodobno
angolsko gospodarstvo, saj sta ta dva naravna vira najzanimivejša za tuje države in svetovni
trg. Veliki zaslužki na njun račun pa vodijo v zanemarjanje drugih gospodarskih dejavnosti
(npr. kmetijstva), kar povečuje ranljivost angolskega gospodarstva zaradi nerazvejenosti.

Gospodarska rast

Grafikon 16: Gospodarska rast Angole v obdobju 2002–2011.
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Angola je s koncem državljanske vojne doživela velik gospodarski razcvet (Grafikon
16). To se je kazalo v visoki gospodarski rasti, ki je dosegla vrhunec v letu 2007, in v
velikem znižanju inflacije. Slednja je znašala leta 1999 ogromnih 300 %, leta 2006 pa le 12 %
(Campos, Vines, 2008). Gospodarska rast je leta 2009 zaradi svetovne gospodarske krize
padla na najnižjo vrednost po premirju, kar je očiten odraz ranljivosti in odvisnosti
angolskega gospodarstva od črnega zlata. Ob zadnji svetovni recesiji so močno padle cene
nafte, zaradi česar je gospodarska rast padla na 2,4 %. Osrednji problem angolskega
gospodarstva je velika odvisnost od cen nafte na svetovnem trgu. Po prognozah naj bi cene
goriv na svetovnih trgih ostale visoke, zato naj bi angolska gospodarska rast ob koncu leta
2012 dosegla 6,8 % (Lizondo, Martijn, 2012).
Gospodarski razcvet je bil viden tudi pri kazalcu BDP na prebivalca, ki je skoraj
linearno naraščal vse do leta 2008 in je primerjalno večji kot v večini držav Podsaharske
Afrike (DR Kongo 323 €, Zambija 1293 €, Zimbabve 404 €). Najvišjo vrednost je ta kazalec v
Angoli dosegel leta 2008, ko je znašal 3720 € (Grafikon 16), leta 2009 pa je v skladu z
padcem gospodarske rasti nekoliko padel.

Grafikon 17: Bruto domači proizvod (BDP) na prebivalca v obdobju 2003–2011.
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Glavna razloga za gospodarski razcvet v prvih letih novega tisočletja sta zagotovo
izkoriščanje naravnih virov in dokončen mir v Angoli. Glavna prioriteta Angole je obnoviti
državo po dolgotrajni vojni, za kar so potrebna finančna sredstva. Bistveno vlogo pri tem je
odigrala in še vedno igra Kitajska.
Kitajski veleposlanik v Angoli, Zhang Bolun, je za častnik Journal de Angola (2011)
na vprašanje, kako je lahko Kitajska v tako kratkem času dosegla prvo mesto med angolskimi
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partnerji, odgovoril, da je Kitajska izdala Angoli vrsto nujnih kreditov za razvoj države po
dolgotrajni vojni. S Kitajske naj bi po letu 2003 prišlo v Angolo okrog 15 milijard USD, saj
naj bi po veleposlanikovem mnenju Kitajska vedno pomagala narodom v razvoju. Zaradi
uničenja in trpljenja angolskega prebivalstva naj bi tako pristopili k angolskemu predsedniku
s predlogom o pomoči (Bessa, 2011). Obstaja velik dvom v finančno velikodušnost Kitajske v
primeru, če Angola ne bi bila tako bogata z nafto, diamanti in drugimi naravnimi viri. To
potrjuje tudi veleposlanikovo videnje strateških partnerjev Kitajske, med katere je uvrstil
Egipt, Južnoafriško republiko in Angolo. Slednjo predvsem zaradi obilnih zalog naravnih
virov, med katerimi Kitajska kot največje gospodarstvo na svetu potrebuje predvsem veliko
nafte. Poleg tega pa je v letu 2010 dala Kitajska tudi milijardo USD kredita za investicije v
kmetijstvu (Bessa, 2011). Skupni javni dolg Angole je leta 2011 znašal 24,5 % BDP (Angola,
2012).
Angola je največji afriški partner Kitajske in pomemben »vir« nafte, s preskrbo
790.000 sodčkov črnega zlata na dan. Azijska velesila pa je postala hegemon tudi nad
angolskimi diamanti, pri katerih je leta 2009 kot kupec prehitela ZDA (Horta, 2011).
Povezave med ugodnimi in velikimi krediti, izvozom nafte ter drugih surovin so očitne.
Angola lahko tako hitro podleže kitajskemu pragmatičnemu kapitalizmu in pade v veliko
odvisnost. Kitajska je prišla v Angolo z milijardami brez večjih pogajanj in obudila od mrtvih
angolsko gospodarstvo. V zameno si je zagotovila stalen vir surovin in nov gospodarski trg,
kamor prihajajo kitajska podjetja z delavci ter izdelki.
Finančni paketi so vsebovali tudi pogodbe s kitajskimi podjetji o energiji, vodi,
izobraževanju, zdravstvu, komunikacijah in javnih delih. Kreditiranje in invazija kitajskih
podjetij ter projektov poteka na vseh področjih in po celotni državi. Leta 2009 je bila končana
cesta Luanda–Benguela, leta 2011 je bila ponovno vzpostavljena trasa stare benguelske
železnice do mesta Huambo, napredki so tudi na področju telekomunikacij, saj se je pokritost
mobilnega omrežja zelo povečala tudi na podeželju. Načrtovanih je ogromno novih projektov,
kot so razne cestne in železniške povezave, rekonstrukcija pristanišča Lobito in gradnja
novega letališča v Luandi. Slednji, 2 milijardi vredni projekt, naj bi bil zaključen v štirih letih
(Wikileaks, 2012b).
Kitajski projekti segajo tudi na področje namakalnih sistemov, ribištva, gradbeništva
in trgovine. V Angoli je prisotno ogromno kitajskih izdelkov, med katerimi prevladujeta
tekstil in tehnološki izdelki. Na tržnicah je mogoče kupiti kitajske ponaredke vseh vrst. Velike
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dobičke in monopol imajo Kitajci na področju trgovine z računalniki, telefoni, fotokopirnimi
stroji in drugimi aparati. V odsotnosti močne konkurence so cene velikokrat zelo zasoljene,
kljub slabši kvaliteti izdelkov.
Kitajska kvaliteta dela je velikokrat pod vprašajem na vseh področjih. Poceni in hitro
izdelana infrastruktura ponekod že potrebuje popravilo. Od domačinov sem pogosto slišal
komentarje, da nekatere ceste iz časov kolonializma stojijo še danes, medtem ko je s kitajsko
gradnjo drugače.
S prihodom kitajskih kreditov in podjetij so prišli tudi kitajski delavci. Ocene števila
Kitajcev v Angoli so različne, po besedah kitajskega veleposlanika pa naj bi jih bilo okrog
70.000, kar ni zanemarljiva številka. Priseljenci postajajo vse pomembnejši družbeni
dejavnik, kar potrdi denimo tudi potovanje v Angolo z letalom. Na pogostih letalskih linijah
je večina potnikov kitajskih delavcev v delavnih kombinezonih, mnogi izmed njih imajo s
seboj tudi družine.
Kitajska podjetja v primerjavi z drugimi tujimi podjetji kljub številnim projektom niso
ustvarila veliko služb za lokalno prebivalstvo (Horta, 2011). Eden od razlogov za
zaposlovanje kitajskih delavcev je tudi pomanjkanje domačih izobraženih kadrov, ki bi lahko
delali na zahtevnejših projektih. Angolci niso zaposleni niti na delovnih mestih, kjer niso
potrebna večja znanja, kot so na primer gradnje hiš in delo v trgovinah.
Kar 35 % sodelujočih v moji raziskavi je na vprašanje, kaj mislijo o Kitajcih v Angoli
in kakšen odnos imajo do njih, odgovorilo, da nimajo dobrega odnosa s Kitajci in da ni dobro,
da so v Angoli. Med glavnimi razlogi za te ocene so navedli, da jih je v Angoli preveč, da
izkoriščajo domačine, največ pa jih je odvrnilo, da Angolcem jemljejo službe. Poleg tega so
razširjene govorice, da je med kitajskimi delavci veliko zapornikov, ki v Angoli služijo svojo
kazen.
Petina vprašanih ima do Kitajcev pozitiven odnos. Glavni argument opredeljenih v tej
skupini je, da je pomoč in naselitev Kitajcev začasna ter da je strah odveč.
Zanimivi so odgovori domačinov na vprašanje, kaj Kitajci delajo v Angoli, s katerim
sem želel ugotoviti stopnjo poznavanja kitajskega delovanja (Grafikon 18). Polovica je
odgovorila, da Kitajci delajo na področju rekonstrukcije in obnove države. To je
posameznikom vsakodnevno vidno na ulicah, kjer so na vseh gradbiščih prisotni Kitajci.
Druga polovica odgovorov sodelujočih je bolj heterogena. Desetina vprašanih meni, da
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Kitajci nudijo pomoč Angoli, 15 % pa je izpostavilo udejstvovanje v trgovini in poslovanju
ter delo s tehnologijo. Kitajci imajo namreč veliko trgovin, največkrat s računalniško opremo.
16 % sodelujočih je navedlo celo paleto drugih razlogov in odgovorov. Nekateri so menili, da
so razlogi tajni, da gre za pomoč in dolg še iz vojnih časov, da je to kolonizacija in
izkoriščanje države ipd. Med najbolj bizarnimi odgovori je bil ta, da so Kitajci sužnji v
Angoli.

Grafikon 18: Delovanje Kitajcev v Angoli po mnenju domačinov.
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Vir: Intervjuji avtorja, 2011.

Večina angolskega prebivalstva je zaposlena v kmetijstvu, ki prispeva 11 % BDP,
najmanj pa v naftni industriji, ki prinaša večino BDP. Na drugem mestu v deležu BDP so
storitvene dejavnosti, ki s 6 % zaposlenih prispevajo petino BDP. Po podatkih Centra za
študije in znanstveno raziskovanje (Centro de Estudos e Investigação Científica da UCAN) je
bilo v Angoli 7.066.739 aktivno zaposlenega prebivalstva od 19,6 milijona celotnega
prebivalstva (The World Bank, 2011). Tako je okrog 60 % prebivalstva brezposelnega in se
preživlja v neformalnem gospodarstvu kot ulični preprodajalci raznih izdelkov in živil,
frizerji, maskerji, prevozniki, nosači, ipd. (Rela Zenha, 2005). Leta 2005 je bil obseg
neformalnega gospodarstva ocenjen na 45 % BDP (Kemperl, 2009). Angolsko gospodarstvo
je na novem začetku. Na eni strani je država izredno bogata z naravnimi viri, ki privabljajo
tuje investitorje, in je po koncu vojne dobila tudi ugodne kredite za obnovo države. Po drugi
plati današnje gospodarske slike pa se za prebivalce stvari niso bistveno spremenile na bolje.
Že omenjeni zaposlitveni statistični kazalci kažejo, da večina Angolcev nima zaposlitvenih
koristi od tujih (predvsem kitajskih) podjetij. Tuja podjetja potrebujejo visoko izobražene
94

kadre, ki pa jih v Angoli primanjkuje. Angolci tako iščejo zaslužek v neformalnem
gospodarstvu, od katerega pa državna blagajna nima koristi. Za gospodarstvo je zelo
problematična še iz vojnih časov zakoreninjena korupcija, ki je prisotna na vseh področjih,
zato bo treba dati večji poudarek krepitvi nadzora, moči in vplivu institucij.

Grafikon 19: Delež ustvarjenega BDP po gospodarskih dejavnostih leta 2010.
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Grafikon 20: Delež zaposlenih v gospodarskih dejavnostih leta 2010.
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Izkušnje iz Nigerije, ki je gospodarsko podobna Angoli, povedo, da imata
institucionalna šibkost in korupcija večji vpliv na ekonomijo kot potvarjanje realnih vrednosti
valute (The World Bank, 2007). Angola se je po poročilu organizacije Transparency
International, ki se bori proti korupciji, leta 2011 uvrstila na nizko 168. mesto od 178 držav z
indeksom 2 (od 10) (Transparency International, 2011). Glavni načini za uspešno obnovo
gospodarstva in zmago nad korupcijo so odvisni od prestrukturiranja gospodarstva Angole.
To ne sme biti odvisno le od nafte in diamantov, saj bi na ta način povečali zaposljivost in
zmanjšali revščino. Hkrati je treba povečati oziroma vzpostaviti nadzor na povprečno raven,
kar bi po ocenah Svetovne banke povečalo državni prihodek na prebivalca za trikrat,
dolgoročno pa zmanjšalo otroško smrtnost in nepismenost (The World Bank, 2007).
Kljub krepkemu znižanju inflacije s 300 % leta 2001 na 12 % leta 2006, je ta še vedno
visoka in je ob svetovni gospodarski krizi (2009) narastla na 14,3 % (Rocha, 2011; Angola,
2012). Realna minimalna plača se je tako leta 2010 znižala na 3233 Kz (27 €).
Grafikon 21: Vrednost minimalne plače v obdobju 2003–2010.
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Inflacija se odraža v cenah živil. Te so najvišje v Luandi, ki velja za eno najdražjih
prestolnic na svetu. Cene določenih osnovnih živil in drugih izdelkov so še posebno visoke v
veleblagovnicah in so podobne evropskim. Nizke plače velikokrat ne zadoščajo niti za
osnovne življenjsko potrebne stvari (Preglednica 5). Več kot polovica (54,31 %) Angolcev
živi pod pragom revščine (1,25 USD) (Indexmundi, 2005). Tako je življenje v prenaseljeni
Luandi vedno težje. Množica revnih se srečuje z visokimi cenami na vseh področjih. Eden
takšnih primerov je tudi javni promet, kjer vožnja v Luandi stane 100 Kz (0,85 €), v Bengueli
pa 80 Kz (0,68 €), pločevinka gazirane pijače je v prestolnici 100 Kz (0,85 €), v Bengueli pa
50 Kz (0,43 €).
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Prvi razlog za visoke cene, še posebej v Luandi, je veliko število tujih delavcev, ki
množično prihajajo v centralistično usmerjeno Angolo in tako dvigujejo cene. Angola brez
Luande ni Angola, saj je to najštevilčnejše mesto, kamor se priseljujejo v iskanju novih
priložnosti iz celotne države, poleg tega je tudi kulturni in gospodarski center. Tu imajo
sedeže vsa večja podjetja, kot so Sonagol, Unitel in Diamang. Drugi razlog visokih cen pa je
odvisnost države od uvoza izdelkov, od katerih se uvaža največ hrane, zdravil in strojne
opreme.
Dobra petina (21,6 %) celotnega angolskega uvoza iz EU so kmetijski izdelki, 77,5 %
pa industrijski proizvodi (tekstil, kemikalije …) in strojna oprema (transportna oprema, stroji
…) (Angola, Main economic …, 2012).
Kitajska ni edini tuji investitor v tej podsaharski državi. V Angoli je vloženo veliko
ameriškega, indijskega, brazilskega in evropskega (največ portugalskega) kapitala. Slednji se
je še posebej povečal po svetovni recesiji leta 2009, ko je v Evropi zavlada večja
brezposelnost. Letno v Angoli dobijo povprečno 20.000 portugalskih migracijskih vlog. Do
danes v tej državi uspešno deluje 7000 portugalskih poslovnežev. Ta proces pa podpira tudi
portugalska vlada, saj tako delno rešuje breme brezposelnosti v domovini. Premier Pedro
Passo Coelho je denimo predlagal, naj se množica brezposelnih portugalskih učiteljev
preizkusi v drugih državah, kot sta Brazilija in Angola, kjer je velik primanjkljaj v
izobraževalnem sektorju (Fotheringham, 2012). Tudi sam sem v času bivanja v Angoli
spoznal nekaj portugalskih profesorjev, ki poučujejo v angolskih srednjih šolah. Po njihovih
besedah so na triletnem začasnem delu in zaslužijo več kot bi na Portugalskem. Odkar Angola
zaradi obnove potrebuje izobražene kadre in je na stari celini na milijone ljudi brezposelnih,
prihaja do pojava bega možganov v smer te podsaharske države.

Preglednica 5: Največjih sedem angolskih gospodarskih partnerjev leta 2010.
Uvozni partnerji

Izvozni partnerji

Trgovski partnerji skupaj

#

Partner

Mio €

%

Partner

Mio €

%

Partner

Mio €

%

1.

EU

4821

41,6

Kitajska

15.700

45,6

Kitajska

17.361

37,7

2.

Kitajska

1660

14,3

ZDA

8465

24,6

ZDA

9540

20,7

3.

ZDA

1075

9,3

EU

3488

10, 1

EU

8309

18,1

4.

Brazilija

787

6,8

Indija

3319

9,6

Indija

3809

8,3

5.

JAR

732

6,3

JAR

1344

3,9

JAR

2077

4,5

97

6.

Indija

490

4,2

Kanada

1193

3,5

Kanada

1354

2,9

7

Norveška

377

3,3

Brazilija

372

1,1

Brazilija 1159

2,5

Svet

11.581

100,0

Svet

34.440

100,0

Svet

100,0

46.021

Vir: Angola, Main Economic …, 2012.

Politika in gospodarski sistem sta zelo povezana. Politika je v času vojne strmela k
hitrim in rednim dohodkom, saj brez njih vojne ne bi mogla zmagati. Najbolj zanesljiva je bila
proizvodnja nafte, saj so cene na svetovnem trgu rastle, poleg tega pa so bila nahajališča
črnega zlata na območjih, ki jih je nadzorovala vladajoča MPLA. S tem je gospodarski sistem
postajal vse bolj odvisen od nafte, kar se nadaljuje tudi po koncu državljanske vojne. Ostali,
predvsem neobnovljivi viri, so pri tem potisnjeni na obrobje.

3.3.3. Sodobna socialno-ekonomska slika Angole
Sodobna socialno-ekonomska slika Angole je predvsem posledica zgodovine 20.
stoletja.

Angola je ozemeljsko ena večjih afriških držav, drugače pa je glede števila

prebivalcev. V državi živi okrog 18.056.700 prebivalcev, zato je z gostoto 15 preb./km 2 med
redkeje poseljenimi (Angola, 2012). Angola je demografsko lep primer države z visokim
naravnim prirastkom (2,78 %) in kratko življenjsko dobo (53 let za moške, 55 let za ženske).
Prebivalstvo je mlado, saj je povprečna starost 17,7 let. Angolska ženska v povprečju rodi
5,54 otroka (Angola, 2012). Ta številka je še nekoliko višja na podeželju, kjer je še bolj
prisotna tudi poligamija. Tem kazalcem ustrezna je tudi starostna piramida prebivalstva
(Grafikon 22).
Tudi sodelujoči v raziskavi (66 ljudi) so imeli skupaj 413 bratov in sester v družinah,
kar znaša v povprečju 6,25 otroka na družino. Glavni razlog gre iskati v dejstvu, da je več kot
polovica sodelujočih priseljena iz provinc v notranjosti države. Pri naslednji generaciji (tj.
številu otrok, ki jih imajo sodelujoči) se vidi upadanje številčnosti družin. Od vseh
sogovornikov je imelo le 19 otroka. Skupaj so imeli 55 otrok oziroma v poprečju 2,89 otoka
na posameznika.
Naravni prirastek v državi znižuje še vedno zelo visoka smrtnost novorojenčkov. V
Angoli umre 132 novorojenčkov na 1000 živorojenih, kar je več kot denimo v gospodarsko
šibkejšem Afganistanu ali Liberiji. Neugodna je tudi statistika smrtnosti otrok do petega leta
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starosti, saj v povprečju umre eden od štirih otrok (Avogo, Agadjanian, 2010). Razloga za
takšno statistiko sta seveda zdravstvena problematika in že omenjeni nemiri, ki so trajali četrt
stoletja.
Na podlagi zgledov iz drugih držav lahko sodimo, da se bo v prihodnosti rodnost
zmanjševala in bo prišlo do demografskega prehoda. Proces bo najhitrejši v mestih,
najpočasnejši pa na podeželju, kjer je miselnost bolj konservativna, materialni in izobrazbeni
napredek počasnejši, uporaba kontracepcije manjša ipd.
Grafikon 22: Starostna piramida Angole (v milijonih).

Vir: Angola population …, 2005.

Angolska družba je vedno bolj urbana. Leta 2010 je v mestih živelo 59 % prebivalstva,
do 2015 se bo širjenje mest in s tem mestni način življenja povečeval za 4 % na leto (Angola,
2012). Od vseh mest se najbolj širi prestolnica Luanda, kjer naj bi živela četrtina Angolcev. V
50. letih 20. stoletja je imela Luanda le 346.763 prebivalcev, do leta 2030 pa naj bi se po
napovedih povečala v primerjavi z današnjo velikostjo še za 54 % (Carmo Medina, 2005;
Jenkins in sod., 2002). Na splošno največ prebivalstva živi v mestih vzdolž Atlantika.
Največje mesto notranjosti pa je kolonialna, nesojena prestolnica Huambo (Nova Lisboa), kjer
naj bi živelo milijon Angolcev (Angola, 2012).
Danes ima Angola pozitiven migracijski saldo z 0,55 migranta na 1000 prebivalcev
(Angola, 2012). V državo prihaja veliko tujih delavcev, ki so na začasnem delu, predvsem iz
Kitajske, Portugalske in drugih velikih gospodarskih partneric Angole. Tuji profesorji so
večinoma Kubanci in Portugalci. Slednji predvsem zaradi jezikovnih prednosti, saj je v
Angoli uradni jezik portugalščina. Za azijske priseljence predstavlja jezik oviro, zato so ti
redkeje zaposleni v šolstvu, a pogosteje v gradbeništvu, laboratorijih ter drugih tehničnih
panogah in tudi v trgovini.
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Največ začasnih selitev Angolcev v tujino predstavljajo otroci bogatih staršev, ki
odhajajo na študij na Portugalsko, v ZDA in Brazilijo. Študij na Kitajskem ni tako popularen
kakor izobraževanje na Zahodu.
Veliko ljudi, ki so imeli priložnost, je v času vojne zapustilo državo in se preselilo na
drugo stran Atlantika, predvsem v Brazilijo in Argentino ali pa v Evropo, v nekdanjo matično
državo Portugalsko.
V Angoli je živelo tudi veliko Portugalcev, ki so državo večinoma zapustili ob njeni
osamosvojitvi. Nekateri so se kasneje vrnili in še danes živijo v tej afriški državi. V zadnjih
letih se povečuje število kitajskega prebivalstva. Njihova gospodarska vloga je večja kot
družbena, saj je interakcija med Kitajci in Angolci manjša, kakor na primer med Angolci in
Portugalci. Bistveni razlog za to je neznanje portugalskega ali kitajskega jezika. V kitajski
prodajalni dela tisti, ki zna portugalsko. Pri gradnji pa ni potrebno dobro znanje portugalščine,
saj so stroji kitajski, kot tudi večina sodelavcev na gradbišču. Angolci kitajske prišleke
pogovorno kličejo »prijatelji« (amigos), saj se kitajski priseljenci sprva naučijo le nekaj
besed, med katerimi je tudi beseda prijatelj (amigo). To besedo uporabljajo vsepovprek, ostalo
pa se sporazumevajo s pomočjo mimike. Zaradi pretiranega uporabljanja omenjene besede se
je med domačim prebivalstvom uveljavila tudi kot ime za azijske prišleke.
Če bi bila jezikovna pregrada manjša, bi bil kitajski vpliv še večji. Drugače je bilo s
Kubanci, ki so bili v prejšnjem stoletju v Angoli množično zastopani. Španščina, njihov
uradni jezik, je bližje portugalščini kakor kitajščina. Zato so tudi danes kubanski začasni
delavci bolj zastopani na področju šolstva in zdravstva. Domače prebivalstvo ima bolj malo
osebnih odnosov ali stikov s Kubanci (25 % vprašanih) ali Kitajci (25 % vprašanih) (Grafikon
23). Prvi so bili močno zastopani v preteklosti in v sedanjosti nimajo večjega družbenega
vpliva (razen delno v šolstvu in zdravstvu). Ker so bili nekoč najbolj zastopani v vojski, imajo
danes največ osebnih stikov s Kubanci starejši ljudje (večinoma vojni veterani) ali pa mlajši,
ki obiskujejo šolo, kjer poučujejo Kubanci. Če se je vpliv Kubancev do danes zmanjšal, se je
istočasno vpliv Kitajcev povečal. Socialni stiki vprašanih s Kitajci so bolj enakomerno
razporejeni glede na starostne skupine. Največkrat so sodelujoči odgovorili, da Kitajce
poznajo, ker delajo z njimi (v gradbeništvu ali avtomobilskih delavnicah) ali pa iz trgovin
(fotoateljeji, fotokopirnice in trgovine s tehniko). Polovica vprašanih je odgovorila, da nima
Kitajcev ali Kubancev za prijatelje, sodelavce ali partnerje.
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Grafikon 23: Socialni odnosi v raziskavi sodelujočega lokalnega prebivalstva s Kubanci ali Kitajci.

Osebno pozna
Kubanca
25%
Ne pozna
nikogar od
navedenih
50%

Osebno pozna
Kitajca
25%

Vir: Intervjuji avtorja, 2011.

Tradicionalni kulturni in jezikovni vpliv je najmočnejši na podeželju, medtem ko se v
urbanih območjih ti vplivi zmanjšujejo. V mesta so namreč pribežali ljudje iz različnih
koncev države in različnih etničnih skupin, ki so se sčasoma asimilirali. Tradicionalne jezike
najbolje govorijo starejši, mladi pa jih znajo, če živijo s starimi starši pod isto streho. To je
pokazala tudi raziskava (Intervjuji avtorja, 2011), kjer je večina sodelujočih v starostnih
skupinah do 19 let in od 20 do 23 let znala jezik, če so živeli skupaj z dedki ali babicami.
Sodelujoči iz starejših starostnih skupin (24–29 let in nad 30 let) večinoma aktivno znajo in
uporabljajo lokalne jezike tudi v urbanem okolju. Dve vprašani iz starostne skupine od 24 do
29 let ne govorita lokalnih jezikov, ker prihajata iz mešanega razmerja. Znanje lokalnih
jezikov se zmanjšuje bolj, ko gremo proti centru mest. Četrti so vedno bolj stare in
urbanizirane, njihovi prebivalci pa asimilirani. Lep primer je bila oseba iz centra Benguele, ki
ni natančno vedela, kateri etnični skupini pripada, govori pa le angleško in portugalsko. Na
vprašanje o obvladovanju lokalnega jezika je odgovorila negativno, z nekoliko zaničujočim
tonom. Zanimanje za lastno kulturo in jezik je pri mladih iz mest, še posebej iz višjih
socialnih krogov, minimalno. V urbanih središčih je zelo popularna hip hop glasba, tovrstne
plesne skupine pa so v pravi ekspanziji. Posledice globalizacije so vidne tudi na drugih
področjih.
Preglednica 6: Znanje tradicionalnih jezikov.

Star.
skupina
19 >
20–23

Dobro znanje jezika

Slabo ali pasivno znanje

Ne govori oz. zna
kakšno besedo

Ženske

Ženske

Ženske

Moški

3
0

5
1

5
4

Moški
3
10

Moški
2
5
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5
4

24–29
30 <
SKUPAJ

2
1

5
7

0
0

37

2
0

2
0

18

0
0
11

Vir: Intervjuji avtorja, 2011.

Popolnoma drugačna izkušnja je s podeželja, kjer je kljub znanju portugalščine včasih
problematično komunicirati. Pogovorni jezik v družinah ni portugalščina temveč tradicionalni
jezik. Tako otroci ne govorijo portugalsko in se je pričnejo učiti šele ob prihodu v šolo, kot da
bi se učili tuji jezik. Slabo znanje portugalščine ljudje velikokrat nadomestijo z besedami iz
lokalnih jezikov, tako da pride do posebnega mešanega jezika (calão).
Tradicionalne etnične skupine so v preteklosti živele v plemenski ureditvi. Danes se
takšna družbena ureditev prakticira le v notranjosti. Poglavarja v Angoli imenujejo soba.
Vpliv in pomen sob se je spreminjal skozi zgodovino, toda še danes imajo ti vpliv v mestnih
okrožjih (predvsem revnejših), še večjega pa na podeželju. V notranjosti se je vpliv sob bolj
malo zmanjšal. Soba je sicer stara in izkušena oseba, ki pooseblja modrost. V preteklosti se je
naziv sobe izmenjeval znotraj vplivnejših družin, danes pa je glavni pogoj starost in
spoštovanje. Mnenje sobe je zelo pomembno, največkrat ima on vedno prav. Velik vpliv ima
pri tradicionalnih obredih, saj je neke vrste duhovni vodja pri pogrebih, porokah in inicialnih
ritualih. Pri odločitvah se skupnost vedno posvetuje s sobo. Če se kdo želi kopati v reki ali
prečkati neko ozemlje, je po besedah domačinov priporočljivo govoriti s sobo. Zaradi velike
vloge sob naj bi bila tudi politična kampanja vodilne MPLA usmerjena k pridobivanju njihove
naklonjenosti. Če soba neke vaške skupnosti nosi majico s podobo predsednika Santosa ali
simbol stranke MPLA, je to zelo učinkovito oglaševanje (Intervjuji avtorja, 2011).
Ob političnih spremembah leta 1975 je levo usmerjena MPLA v skladu s
komunistično prakso in v povezavi s kolonializmom nastopila do katoliške Cerkve
nasprotovalno. V drugi polovici 80. let je nastopila odjuga v politiki MPLA tako do
gospodarstva kot tudi do vere in katoliške Cerkve. V zadnji etapi državljanske vojne je imela
slednja pomembno vlogo pri spravi vojskujočih se strani (Intervjuji avtorja, 2011). Danes je
verska svoboda zapisana v ustavi (41. člen).
Regionalne razlike med obalnimi območji in notranjostjo ter med mesti in podeželjem
se močno poznajo tudi pri veri. Tradicionalna vera je še vedno močno zakoreninjena na
podeželju, prisotnost tradicionalnih verskih elementov pa je na splošno vidna tudi pri
katoliških in protestantskih vernikih. Tradicionalno verovanje v posmrtno življenje duš
prednikov ima vzporednice s krščansko tradicijo. V celi državi je skoraj polovica prebivalcev
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pripadnikov tradicionalnih verskih prepričanj (Grafikon 24), rezultati raziskave, ki je bila
opravljena v urbanem okolju pa so drugačni, saj se je 75 % vprašanih opredelilo za katoličane,
katerih delež je daleč največji. K raznim protestantskim ločinam (Tokisti, Jehove priče, 7 dan,
Jezusovo kraljestvo, itd.) se je opredelilo 17 % sodelujočih, za evangeličane pa desetina
vprašanih. V zadnjem času pa je opazen trend ustanavljanja raznih sekt, ki prihajajo večinoma
iz Brazilije. Velikokrat se posamezniki izdajajo za lažne preroke in pobirajo članarine v svojih
cerkvah. V Bengueli obstaja cela četrt, ki so jo domačini poimenovali četrt Apostolov (Bairro
dos Apostolos), ker so njeni prebivalci člani neke apostolske verske ločine. Nekatere sekte so
zelo radikalne in jih je angolska oblast spoznala za škodljive, zato jih ne priznava ali jim je
celo prepovedala njihovo delovanje (Intervjuji avtorja, 2011).

Grafikon 24: Verska pripadnost v Angoli leta 1998.

Katoliška
veroizpoved
38%

Avtohtona
verovanja
47%

Protestantska
veroizpoved
15%
Vir: Angola, 2012.

Zelo pomembna kazalca pri orisu socialno-ekonomskih razmer v neki državi sta
zdravstvo in šolstvo. Slednje je v Angoli, tako kot druge dejavnosti, v fazi razvoja. Glavne
ovire so pomanjkanje učiteljev, visoka nepismenost, korupcija, pomanjkljiva šolska
infrastruktura, ponekod v državi pa še vedno obstaja tradicionalno plemensko šolstvo.
Sodobni šolski sistem je najbolje razvit v mestih. Sestavljen je iz osnovnošolskega
(ensino primário) in srednješolskega programa (ensino secundário) ter iz višješolskega
izobraževanja. Sistem vrtcev je v primerjavi z Evropo slabo razvit, saj država v šolstvo vlaga
le 0,03 % vsega proračuna. Na majhne otroke namreč pazijo stari starši ali starejši bratje in
sestre, čeprav včasih niso dosti starejši od njih. Otroci gredo običajno v osnovno šolo s
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sedmimi leti, šolanje pa traja 6 let. Po zaključku osnovnošolskega programa kandidat lahko
nadaljuje šolanje v srednješolskem programu, ki je sestavljen iz dveh ciklov (1° ciclo in 2°
ciclo), ki trajata 3 leta (od 7. do 9. razreda in od 10. do 12. razreda). Vsa tehnična in
pedagoška srednješolska izobraževanja imajo na drugi stopnji (2° ciclo) še eno dodatno leto
šolanja (13. razred), po katerem dobijo šolarji strokovni naziv. Po uspešno končanem
srednješolskem programu imajo učenci možnost šolanja v višjem izobraževalnem sistemu, za
katerega se odloči malo ljudi. Univerzitetni program traja 3 leta, po katerem študent dobi
diplomo prve stopnje (bacharelato). Študij lahko podaljša še za dve leti in opravi diplomo
(licenciatura) (Gorenc in sod., 2011).
Glavni razlogi, da se malo ljudi odloči za visokošolski ali univerzitetni študij, so
finančne narave. Zasebne univerze so izredno drage in po kakovosti boljše od državnih. Pri
slednjih je finančni zalogaj sicer manjši, toda zaradi korupcije in zvez ter poznanstev tovrstni
program po navadi ni vsakemu dostopen.
Ocenjevanje znanja je v Angoli nekoliko drugačno, saj je v osnovni šoli lestvica
ocenjevanja od 1–10, pri čemer je 10 najboljša ocena. V srednji šoli se lestvica ocenjevanja
poveča na 20. Za uspešno opravljanje testa ali izpita mora učenec doseči oceno 10 (Gorenc in
sod., 2011).
Potencialnih šolarjev je glede na kapacitete šol in profesorske kadre preveč. Zaradi
dolgotrajne vojne in selitev veliko ljudi ni imelo možnosti obiskovati ali dokončati šole. To se
vidi pri odstotku pismenosti, ki znaša 70 % (The World Bank, 2012). Velikokrat se otroci
izdajajo za mlajše kot so v resnici, da ne bi bili prikrajšani za šolanje. To dejstvo naredi razred
zelo pester, saj so v isti učilnici 14-letniki s 16-letniki ali celo 18-letniki. Z didaktičnega
vidika to za kakovost pouka in razumevanje učne snovi ni najbolje. Tudi učencev je v razredu
več kakor v Evropi, saj je lahko v enem razredu tudi 50 šolarjev. Na splošno se vede, kot so
didaktika, pedagogika ali andragogika, v angolskem šolstvu šele uveljavljajo. Temu primerne
so tudi učne metode in sam učni proces.
Sodelujoči v raziskavi ocenjujejo, da je za Angolce razvoj šolstva in dvig izobrazbe
prebivalcev najpomembnejša prioriteta za razvoj države, čeprav na nekaterih podeželskih
območjih šolstvu še vedno ne prepisujejo velikega pomena in ga imajo mnogokrat za izgubo
časa. Na podeželju starši raje pošljejo otroke na delo, kakor pa v šolo. Izobrazba jim pač ni
prioriteta in življenjski cilj.

104

To potrjuje dejstvo (po raziskavi angolske vlade leta 2011; Preglednica 7), da je na
urbanih območjih popolnoma brez izobrazbe le 5,3 % prebivalstva, na podeželju pa ta delež
znaša kar 39,9 %. Podobno velik razkorak pri stopnji izobrazbe je pri srednješolski in
visokošolski izobrazbi, ki jo dokonča le 1,7 % prebivalstva. Pričakovano so prebivalci na
podeželju manj izobraženi od tistih v mestih. Slednji imajo v povprečju dokončanih 7,6
razredov, prebivalci ruralnih območij pa le 1,9 razreda (Ministério da Saúde, 2011).
Pričakovani so tudi izobraževalni rezultati glede na socialni status oz. premoženje
(Preglednica 7). V skupini najrevnejših uspe doseči srednjo ali višjo stopnjo izobrazbe le 0,2
% prebivalcev, medtem ko je 59,7 % popolnoma brez izobrazbe. Drugače je pri najbogatejših,
pri katerih najvišjo stopnjo izobrazbe doseže kar 40 % (Ministério da Saúde, 2011). Najbolj
žalostno in zaskrbljujoče pri vrednotenju teh podatkov pa je, da sta skupini z (naj)nižjim
socialnim statusom) najštevilčnejši, glede na celotno angolsko prebivalstvo pa elita
predstavlja le 0,5 %.
Preglednica 7: Stopnje izobrazbe prebivalcev Angole, glede na bivalno okolje in socialni status.

Bivalno okolje
Mesto (%)
Podeželje (%)
Socialni status
Najnižji (%)
Nizek (%)
Srednji(%)
Visok (%)
Najvišji (%)

Brez izobrazbe

Osnovna šola

Srednja in višja šola

5,3
39,9

54,5
58,4

40,2
1,7

59,7
47,9
36,4
16,4
6,4

40,1
51,9
61,8
66,4
53,0

0,2
0,2
1,7
17,2
40,6

Vir: Ministério da Saúde, 2011, str. 13.

Čeprav se delu Angolcev (predvsem tistim s podeželja) šolstvo ne zdi pomembno, to
ni edini razlog za slabo izobraženost prebivalcev. Zelo pomemben vzrok je finančno stanje
večine, ki si dragega šolstva ne more privoščiti, še posebej, če se morajo zato preseliti v
mesto. Tretji razlog pa lahko iščemo v slabi razporejenosti šol po državi. Če je nižje šolstvo
relativno zadostno zastopano tudi na odročni predelih, je drugače z višjim šolstvom, ki je
večinoma zgoščeno le v prestolnici Luanda (nekaj malega tudi v drugih mestnih središčih, kot
sta Benguela in Huambo). Zaradi velike centralizacije države, ki se kaže tudi na področju
šolstva, je veliko državljanov prikrajšanih.
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Po mnenju sodelujočih v raziskavi sta razvoj šolstva in gospodarstva najpomembnejša
za celoviti razvoj Angole (Grafikon 27). Pri prvem so kot glavne razloge navedli boj proti
nepismenosti in ustrezno ter pravično prenovo predvsem višjega šolstva. Drugačna in
enakomernejše razporejena so mnenja pri vprašanju, kako oblast razvija šolstvo (Grafikon
25). Večina meni, da oblast za razvoj in napredek šolstva dobro dela, saj so rezultati že vidni,
potreben je le čas. Ženske lahko namreč hodijo v šolo, gradijo se nove šole, izvajajo reforme
in vedno manj je tujih profesorjev. Najpogostejši argument, da oblast ne razvija šolstva
najbolje, so neenakomerna vlaganja. Šolstvo v mestih je neprimerljivo boljše od podeželja,
kjer premalo investirajo v šole in šolsko opremo. Veliko kritik je tudi glede korupcije in
nepravičnosti v šolstvu. Višje šolstvo je predrago in nedostopno, študijskih smeri pa je
premalo. Bogatejši ta problem rešijo s tem, da svoje otroke pošljejo na študij v tujino
(največkrat v Evropo ali Ameriko) in ti imajo ob povratku večje možnosti za službo tako
zaradi boljše izobrazbe, kot tudi zaradi zvez. Najbolj radikalne utemeljitve so imeli tisti, ki so
ocenili vladno razvijanja šolstva za slabo (30 % vprašanih). Ti so trdili, da nekatere osebe na
položajih delajo le zase, za druge pa nič. Pri kritikah je bil nadpovprečno zastopan problem
korupcije in dragih šol. Pričakovano obstaja velika povezanost kritike dela oblasti s politično
pripadnostjo. Argumenti problema korupcije in visokih šolnin so bili najbolj zastopani pri
mladih, ki se soočajo s tovrstnim problemom višjega šolstva.
Grafikon 25: Ocene vprašanih o delu oblasti na področju razvoja šolstva.

Dela slabo
30%

Dela dobro
41%

Ne dela
najboljše,
dela zmerno
dobro
29%

Vir: Intervjuji avtorja, 2011.
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Podobno ali še huje je z angolskim zdravstvom, ki je zelo slabo razvito, kar dokazujejo
razni kazalci. Bolezni nimajo le negativnega vpliva na prebivalstvo, temveč tudi zavirajo
socialni razvoj. Smrtnost novorojenčkov in otrok je med najvišjimi na svetu. Visoka je tudi
smrtnost mater, saj je leta 2000 na 100.000 rojstev umrlo 1300 mater (povprečje v
Podsaharski Afriki je bilo 1000). Številka se je do leta 2010 sicer krepko zmanjšala (na 450),
vendar je razmerje 5 zdravnikov na 100.000 prebivalcev ob prelomu tisočletja zastrašujoč
podatek. Večina zdravstvenega osebja je locirana v mestih, tako da je lahko v notranjosti
države zdravnik oddaljen tudi več sto kilometrov. Leta 2001 je bilo z virusom HIV okuženih
8,6 % žensk starejših od 15 let, kar je sicer nekoliko nižje od povprečja podsaharske Afrike
(8,8 %) (Rela Zenha, 2005). Velik problem predstavlja tudi malarija, ki je vzrok za 25 %
smrti mater. Leta 2010 je za malarijo zbolelo kar 3,68 milijona prebivalcev. Razširjena je
sicer po celotni državi, toda daleč najbolj rizično je v severnih provincah, kjer je podnebje
vlažnejše. Bolezni so najbolj izpostavljeni otroci do petega leta starosti in nosečnice, pri
katerih se verjetnost okužbe poveča od 2–3-krat. Preventiva je še vedno slaba, saj povprečno
le 27 % otrok spi pod mrežo proti komarjem. Pri najbolj revnih je ta odstotek še manjši in
znaša le 12 % (Ministério da Saúde, 2011).
Eden od razlogov za zgoraj opisano stanje je vsekakor slaba higiena in ozaveščenost, s
katerima bi lahko zmanjšali smrtnost pri porodih ter infekcijskih boleznih. Kar 27 % žensk
denimo ne ve, da je prenašalec malarije komar (Ministério da Saúde, 2011). V barakarskih
naseljih ni urejena ustrezna komunalna infrastruktura, ponekod na podeželju pa še vedno
prakticirajo tradicionalne higienske metode in zdravilstvo (Rela Zenha, 2005). Vlada skuša z
ozaveščanjem in preventivnimi ukrepi dvigniti higienski standard. Eden takšnih je bil projekt
leta 2010 »Umivati roke z milom« (Lavar as mãos com sabão), kjer so angolske šolarje
ozaveščali o pomembnosti umivanja rok z milom pred obroki hrane in po uporabi sanitarij.
Problematična je že omenjena zdravstvena oskrba prebivalstva, saj primanjkuje
zdravil, ustrezno izobraženega medicinskega osebja in zdravnikov, kar že tako nadomeščajo
tujci. Zdravstvena in šolska problematika sta tako zelo povezani. Situacijo oskrbe z zdravili
utemelji podatek o uporabi zdravila proti malariji, ki ga na urbanih območjih dobi isti ali
naslednji dan 27 % okuženih otrok, na podeželju pa le 11 % (Ministério da Saúde, 2011).
Malarija je najbolj razširjena bolezen v Angoli, vendar ne edina, ki terja davek pri angolskem
prebivalstvu. Ob obilnem deževju in občasnih poplavah rade izbruhnejo epidemije kolere in
tifusa, razširjena pa je tudi tuberkuloza.
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V Angoli se premalo vlaga v razvoj javnega zdravstva, saj mu je oblast namenila le
3,3 % BDP, medtem ko je bilo v enakem obdobju (leto 2001) povprečje držav Južnoafriške
razvojne skupnosti (SADC) 7,1 % BDP. Leta 2010 se je v Evropi ta delež gibal od 10–11 %
BDP, v Angoli le 2,9 % (Rela Zenha, 2005; The World Bank).
Razvoj zdravstvenih storitev je bil v preteklosti onemogočen zaradi vojne. Pri
zdravstveni oskrbi ponovno pridejo do izraza velike regionalne razlike, saj naj bi bilo 70 %
zdravnikov lociranih v Luandi, medtem ko se jih na ostali večji, del države porazdeli le 30 %.
Razmerje 0,77 postelje na 10.000 prebivalcev in ostala že omenjena statistika pričata (Santos
de Oliveira, Artmann, 2009), da v Angoli ni dobro biti bolan in brez finančnih sredstev.
Zasebno zdravstvo je učinkovito in moderno, toda glede na to, da 68 % prebivalstva živi pod
pragom revščine, ta oblika zdravljenja večini ni dostopna. Angolsko javno zdravstvo je
plačljivo, vendar je cenejše. Pacient mora po pregledu in predpisani diagnozi sam kupiti
ustrezna zdravila ali celo zdravstvene pripomočke (injekcije, skalpel, itd). Pacient se nato vrne
k zdravniku, ki mu s kupljenim medicinskim priborom opravi poseg. Zdravljenje je tako zelo
zamudno, poleg tega pa v javnih zdravstvenih ustanovah velikokrat vlada slaba organizacija,
kar podaljša čakalne dobe. Slednje pa spodbuja tudi korupcijo v zdravstvu, s pomočjo katere
pride pacient na prednostno listo. Veliko ljudi zato kljub bolezni raje ne gre k zdravniku.
Glavni razlogi so tako denar, nedostopnost, oddaljenost od kraja bivanja in dolge čakalne
dobe.
Za oris socialne slike v državi in življenja prebivalcev Angole nam že omenjene
kazalce lepo povzame Indeks človekovega razvoja (HDI), ki je leta 2011 znašal 0,486 (od
teoretično možnega 1,000). Angola se je tako kot država z nizko stopnjo človekovega razvoja
uvrstila na 148. mesto (od 181.). Angolski indeks človekovega razvoja se nahaja pod
svetovnim povprečjem, ki znaša 0,682. V zadnjem petletnem obdobju je bil dvig indeksa
minimalen (0,027) (UNDP, 2011). Kazalec je preračunan na podlagi indeksa izobrazbe,
vrednosti bruto nacionalnega dohodka na prebivalca in pričakovanega trajanja življenja. S
temi tremi komponentami je zajeto šolstvo, gospodarstvo in zdravstvo neke države. Od vseh
komponent angolski indeks najbolj znižuje prav indeks izobrazbe (z 0,422). Povprečna
izobrazba Angolcev je s 4,75 razreda osnovne šole zelo nizka, poleg tega pa je pismenih le 70
% prebivalstva. Situacija v zdravstvu se zrcali v življenjski dobi prebivalstva, ki znaša le
nekaj več kot 50 let. Pričakovano najbolj dviga končni indeks vrednost BND na prebivalca
(indeks dohodka dosega 0,557) (UNDP, 2011). Angola ima v primerjavi z večino drugih
držav Podsaharske Afrike zaradi pomembnosti naravnih virov, predvsem nafte in diamantov,
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relativno visok bruto domači proizvod. Še posebej pri (visoki) vrednosti BDP kot tudi
naravnih virih se je pomembno zavedati, da ta dva sama po sebi ne garantirata blagostanja in
visoke kakovosti življenja ter dohodkov povprečnega prebivalca. Enkraten primer tega je
ravno Angola.
Večina Angolcev živi zelo skromno ali celo na robu preživetja. Prebivalci podeželja
živijo svoje življenje skoraj tako kot so nekoč živeli njihovi predniki. V primerjavi s
prebivalci, ki so odšli v mesta, so prehrambno samooskrbni. Kmetijstvo je ekstenzivno in
zadošča le lastnim potrebam. Angolski obrok sestavljata predvsem zelenjava (koruza, krompir
in riž) in sadje (banane, mango …). Daleč najpomembnejša gomoljnica v prehrani je maniok,
iz katere pripravljajo zelo popularno tradicionalno jed funge. Od mesa, ki je v prehrani bolj
redko, najpogosteje uživajo perutnino, svinjino in ribe.
Podtalna voda je velikokrat nedostopna, zato prebivalstvo uporablja vodo iz jezer in
rek, ki pa je velikokrat oporečna. V času deževne dobe je najbolj primerna in dostopna
deževnica. V Luandi več kot 50 % meščanov (velika večina tistih, ki živi v barakarskih
četrtih) nima dostopa do vode iz vodovoda (Cain, 2007). Pri tem Luanda ni edina, saj se v
mestih na splošno soočajo z velikimi problemi vodne oskrbe. Splošno razširjeno je uživanje
komercialnih gaziranih pijač in sokov. Iz Angole prihajajo tudi 3 pivovarske znamke EKA,
N'gola in najbolj popularna Cuca. Angola klimatsko ni ugodna za vinogradništvo, zato vino
uvažajo, najpogosteje iz Portugalske. Uživanje alkohola je na eni strani splošno razširjeno, na
drugi strani pa velja za tabu, saj ga družba sprejema kritično. Alkoholizem je v zelo razširjen
še posebej na perifernih delih države in predstavlja velik socialni problem.
Še večji družbeni problem pa predstavlja vprašanje bivališč v mestih. Priseljenske
družine pridejo s podeželja v mesto brez velikih finančnih sredstev. Njihova glavna prioriteta
je priskrbeti streho nad glavo. Največkrat najdejo zatočišče pri sorodnikih ali prijateljih, ki so
že prišli v mesto in jim je že uspelo urediti lastno bivališče in delo. Če prišleki nimajo te sreče
in denarja, je njihovo edino zatočišče center za begunce. Naslednji cilj je najti vir prihodka.
Pri tej oviri se veliko ljudi dokončno ujame v zanko revščine. Dela je premalo,
(nekvalificiranih) delavcev pa preveč. Brez izobrazbe in začetnega kapitala se posameznik ne
more samozaposliti in odpreti lastnega »podjetja« (čistilnica čevljev, trgovinica, bar, brivnica
…). Edina strategija začetne zaposlitve in posledično večje možnosti preživetja so tako
priložnostna dela. Velikokrat se posameznik vključi v neformalno gospodarstvo, kriminal ali
pa enostavno životari, dokler ne propade. Pri najrevnejših, še posebno pri mladih, socialna
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stiska in brezupen položaj vodita v pijančevanje in drogiranje. Ko nimajo denarja niti za
alkohol in drogo, namesto tega uporabljajo lepilo in bencin.
Revnim je onemogočen dostop do bančnih kreditov, s katerimi bi izboljšali svoje
življenje. Le bogatejši si lahko privoščijo posojila za drzne podjetniške podvige, revni pa
banki predstavljajo visoko tveganje, saj ob neuspehu nimajo česa vrniti. Tako dobijo le
kratkoročne in posledično majhne kredite, z visokimi obrestnimi merami, ki pogosto vodijo v
kronično zadolženost revnih (Cain, 2007). Ko si privarčujejo dovolj denarja, si kupijo majhno
sobo, hišo ali zemljišče. Preden dosežejo ta cilj, preteče več let. Medtem se selijo med
prijatelji in sorodniki, da niso v breme samo enemu gospodinjstvu. Z leti lasten objekt
dogradijo in povečajo.
V zadnjem času so pogoste nerazumske državne gradnje stanovanj. Eden takšnih
primerov je gradnja »mesta duhov« na obrobju Luande. Leta 2012 je bil zaključen 1,9
milijarde € vreden stanovanjski gradbeni projekt kitajskega podjetja International Trust and
Investment Corporation. Novo satelitsko mesto Nova Cidade de Kilamba stoji na 5000 ha
površine in vsebuje več 18-nadstropnih stolpnic s parki, igrišči in trgovinami ter šolami. Toda
mesto je prazno, saj si večina Angolcev stanovanj ne more privoščiti. Od 2800 stanovanj je
bilo prodanih le 220. Novemu mestu torej manjkajo le prebivalci. Večina prebivalcev, ki živi
z 1 € na dan, si ne more privoščiti takšnih stanovanj, katerih cene so višje od 85.000.
Velikokrat je glavna težava tudi v nedostopnosti bančnih posojil. Tako je velika investicija
postala slaba naložba (Redverds, 2012). Opisani projekt pa ni edini, temveč takšni (prazni)
gradbeni tujki kar rastejo in so odraz nezavedanja realnih razmer v državi med tistimi, ki o
njih odločajo.
Cene gradbenih zemljišč so sicer zelo različne in odvisne od lokacije. Najdražja
zemljišča se nahajajo na otoku pri Luandi (Ilha de Luanda) in pri Lobitu, na peščeni kosi
Restinga. Na teh dveh lokacijah živi v več milijonov evrov vrednih vilah izključno elita.
Situacija je popolnoma drugačna na podeželju ali v odmaknjeni notranjosti, kjer lahko kupijo
skoraj zastonj več sto hektarjev veliko zemljišče. Povprečna cena skoraj 200 m 2 velikega
zemljišča se je leta 2011 v benguelskem predmestju Boa Vista, na nekdanjem vojaškem
območju, gibala okrog 8000 € ( cca. 100.000 Kz). Cene hitro naraščajo proti središču
Benguele in proti obali. Tako se lahko na bližnji plaži Santo Antonio, ki je le nekaj
kilometrov oddaljena od Boa Viste, kupi pol manjše zemljišče za približno 32.000 € (400.000
Kz).
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Opremljenost gospodinjstva povprečnega Angolca je zelo skromna. Če ima bivališče
majhno dvorišče, na njem goji nekaj gosi in kokoši. Isto streho si deli veliko ljudi, po navadi
ne le ožja družina. Kot je bilo že omenjeno, z njimi v mestih začasno živijo sorodniki od
drugod, ki so prišli iskat priložnost. Zelo pogost primer je, da gredo otroci v mesta zaradi
šolanja, starši pa živijo in delajo v notranjosti.
V mestih ima povprečno dostop do električne energije 82,5 % gospodinjstev, na
podeželju pa delež znaša le 5,5 % (Ministério da Saúde, 2011). Električna energija je tako v
podeželskih naseljih zelo slabo dostopna. Gospodinjstva so v urbanem okolju sicer
priklopljena na električno omrežje, toda redukcije električne energije so zelo pogoste, tako da
si nekateri energetski primanjkljaj nadomestijo z energijo iz generatorjev. Podobno je z javno
razsvetljavo, ki deluje le v strogem centru mest, večina barakarskih naselij pa je ponoči v
popolni temi.
Presenetljivi so podatki o tehnologiji, ki je v lasti posameznega gospodinjstva. Klub
pomanjkanju električne energije na podeželju ima 47 % gospodinjstev radio, 16 % televizijo
in 27 % gospodinjstev vsaj en mobilni telefon. Odstotki tovrstne lastnine na gospodinjstvo so
v urbanem okolju še višji, kjer imajo absolutno največji delež mobilni telefoni, s katerimi
razpolaga 91 % tamkajšnjih gospodinjstev (Preglednica 8). Iz tega lahko sklepamo, da je last
tovrstnih aparatov pomembnejša od njihove dejanske uporabe. Učenci tako mobilne telefone
polnijo v šolah, zaposleni pa na delovnem mestu, če imajo seveda možnost. Enako je pri sami
uporabi mobilnih telefonov, saj večina prebivalcev zaradi stroškov raje telefonira v nočnih
urah, ko ima Unitel zastonj pogovore ali pa samo pustijo neodgovorjen klic. Po pogovorih z
domačini sem opazil, da si veliko najstnikov želi imeti računalnik, čeprav večina doma nima
elektrike in ne zna uporabljati računalnika, toda tovrstna tehnologija je statusni simbol.
Zabavna tehnologija je velika problematika, ki je prišla z globalizacijo in mnoge spravlja v
socialno stisko. Starejše evropske generacije so najprej imele (če so imele) črno-belo
televizijo in analogni telefon, šele nato barvni televizijski sprejemnik in mobilni telefon. V
Angoli pa je šel razvoj iz nič na najnovejšo tehnologijo, ki jo mnogi dojemajo kot zelo
potrebno za življenje. Tako v majhnem skromnem bivališču velikokrat opazimo plazma
televizijo, čeprav se člani gospodinjstva komaj preživljajo skozi mesec ali pa njihovo
bivališče nima urejenih sanitarij.
Urejenost sanitarnih prostorov je zelo skromna že v urbanem okolju, saj je
priklopljenih na kanalizacijo le 19 % mestnih gospodinjstev, 23 % pa ima sanitarije z
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greznico. V hitro rastočih predmestnih barakarskih naseljih, kjer živi večina urbanega
prebivalstva, so prostori za osebno higieno zelo preprosti ali pa jih sploh ni. Podobno je na
podeželju. Neustrezne higienske razmere velikokrat še pospešujejo širjenje bolezni.
Preglednica 8: Lastništvo aparatov v mestnih in podeželskih gospodinjstvih leta 2011.
Vrsta lastnine

Urbana gospodinjstva

Radio (%)
Televizor(%)
Mobilni telefon(%)
Zamrzovalnik(%)
Motor(%)
Avto ali tovornjak
(%)

85,8
88,5
91,2
51,9
15
29,8

Ruralna
gospodinjstva
47,4
16,4
27,6
2,3
14,4
1,4

Skupaj
61,9
43,6
51,7
21
14,6
12,2

Vir: Ministério da Saúde, 2011, str. 12.

Motorji so kot prevozna sredstva prebivalstvu bolj enakomerno dostopni od
avtomobilov (Preglednica 8) – avtomobil ima na podeželju le 1,4 % gospodinjstev. Motorji so
veliko cenejši in lažji za vzdrževanje, cene pa so posebej padle z uvozom cenejših kitajskih in
vietnamskih znamk. Posedovanje avtomobilov je najbolj pogosto v urbanem okolju. Velika
večina Angolcev uporablja javni prevoz, ki je tudi zelo poceni. V mestih so to posebni taksi
kombiji imenovani yasi, pri medmestnih potovanjih pa je najpogostejša uporaba avtobusa. Za
550 km dolgo pot med Luando in Benguelo potnik odšteje okrog 20 € (cca. 2500 Kz).
Pri vsem tem se pojavi vprašanje, kako dobro vlada dela za dvig življenjskega
standarda (Grafikon 26).

Tretjina vprašanih ocenjuje, da oblast dela zelo počasi in

pomanjkljivo z utemeljitvami, da pred volitvami (čas volilne kampanje) delajo veliko več kot
po volitvah. Pri tem so velike regionalne razlike, saj ponekod nimajo niti elektrike niti pitne
vode. Najbolj kritičnih je bilo 15 % vprašanih, ki so delo oblasti ocenili kot slabo, saj naj bi
po njihovem mnenju delali le zase, kar spodbuja enormne razlike med bogatimi in revnimi.
Kot dobro je delo oblasti ocenilo 23 % vprašanih, ki večinoma menijo, da je potreben čas in
da se stvari ne da spremeniti čez noč. Šele desetletje je minilo od dokončnega miru v državi in
v tem času je že viden določen napredek. Nekoliko manjši delež vprašanih (21 %) meni, da
odgovorni delajo povprečno in temu primeren je tudi razvoj. Nekaj več kot desetina
sodelujočih ni znala oceniti dela oblasti ali pa ni razumela vprašanja oz. termina življenjski
standard (nível de vida).
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Grafikon 26: Ocene kakovosti dela oblasti za dvig življenjskega standarda prebivalcev Angole.

Nevem
11%
Ne dela dobro
15%

Dela dobro
23%

Dela
povprečno
21%
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pomanjkljivo
30%

Vir: Intervjuji avtorja, 2011.

4. SKLEP
Naravne značilnosti Angole so zelo ugodne za razvoj

močnega, raznovrstnega

gospodarstva. Geološka zgodovina je ozemlje Angole obdarila s številnimi rudnimi bogastvi
(diamanti, nafta, zemeljski plin, železo, baker …), ki so v današnjem času gospodarsko zelo
pomembni. Ugodna dejavnika sta tudi savansko podnebje z veliko količino padavin
(povprečje 1010 mm) in razčlenjeno planotasto površje, s katerega odtekajo številne reke, ki
so primerne za energetsko izkoriščanje. Velik vpliv na angolsko obalno podnebje in velika
ribolovna območja ima hladen Benguelski tok. Cirkulacija morske vode je v tem delu Afrike
primerljiva s tisto v južni Ameriki, kjer občasno pride do pojava El Niña. S prepletanjem
pedogenetskih dejavnikov so se na kristalinskih kamninah razvile večinoma globoke, z
železom in glino bogate prsti, od katerih so kmetijsko najpomembnejši nitisoli, ki se uvrščajo
med kmetijsko najbolj primerne prsti tropskega pasu. Na njih je že v kolonialni dobi potekala
intenzivna pridelava kave, koruze, bombaža itd.
Naravni viri Angole so močno vplivali na zgodovinska, gospodarska in politična
dogajanja, ki se med seboj povezujejo in so na nek način soodvisna. Od 15. stoletja do
osamosvojitve države leta 1975 so angolskemu geografskemu prostoru gospodovali
Portugalci. Največji vpliv so imeli ob obali, kasneje pa so svojo moč širili tudi v notranjost.
Od neobnovljivih naravnih virov domači prebivalci niso imeli skoraj nič. Dobički so se stekali
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v matično državo Portugalsko. Kolonialisti niso imeli namena vlagati sredstev v napredek
»neasimiliranih« domačinov. Zadnje desetletje portugalske kolonialne oblasti so zaznamovali
spopadi angolskih nacionalističnih osvobodilnih gibanj, ki so potekali na podeželju in
posledično imeli negativen gospodarski vpliv na pridelavo kave. Lokalno angolsko
prebivalstvo je imelo več od obnovljivih naravnih virov, kot so voda, prsti, rastlinstvo in
živalstvo.
Osamosvojitev Angole ni prinesla miru in izkoriščanja naravnih virov za socialnoekonomski razvoj države. Vsi gospodarski kazalci so kmalu pričeli drastično padati, saj
Angolci niso imeli usposobljenih kadrov za nadomestitev Portugalcev, ki so se vrnili v
Evropo. To je bil tudi čas politične krize in začetka dolge državljanske vojne, ki je močno
zavirala socialno-ekonomski razvoj države in njenih prebivalcev Izpraznjen gospodarski
prostor sta zaradi podobne ideologije na željo MPLA nadomestili Kuba in Sovjetska zveza.
Angola je bila gospodarsko zelo zanimiva, dobički od naravnih virov pa so se ponovno stekali
drugam. Z izdajanjem koncesij za ribolov, nafto in druge naravne vire je angolska vlada
plačevala internacionalistično pomoč komunističnih držav v državljanski vojni. Namesto, da
bi dobičke od izkoriščanja naravnih virov vlagali v socialno-ekonomski razvoj, so jih v
uničenje, saj so z njimi financirali dolgo državljansko vojno. Spopadajoči so se v enem od
bojišč hladne vojne vanjo vedno bolj zapletali in angolski dogodki so dobivali vedno večje
razsežnosti. Podeželje je bilo še bolj nevarno od mest, kar je v dveh desetletjih popolnoma
uničilo obstoječe, nekoč cvetoče kmetijstvo. Ugodna kmetijska območja, kot tudi druge dele,
so zaminirali in jih naredili neuporabne. Angola ima zato še danes veliko degradiranih in
gospodarsko neuporabnih območij. Območja z nafto so bila varnejša, poleg tega pa je črno
zlato v svetu dobivalo vedno večjo vlogo, s katero je rastla tudi njegova vrednost. Angolska
vlada je tako hitro prišla do velikih vsot, ki jih je vlagala v bojevanje, hkrati pa je pričela
zanemarjati druge gospodarske sektorje. MPLA je vojaškemu proračunu namenila 60 % BDP.
Spopadajoče strani so bile enako močne, zato je bila vojna tako dolga. Konec 80. let
20. stoletja se je pričel naboj hladne vojne izgubljati. Iz Angole so se po Brazavilskem
protokolu umaknile svetovne in regionalne sile, spremenil pa se je tudi politični zemljevid, saj
je svojo osamosvojitev dočakala Namibija. Ko se je zdelo, da je v Angoli zavladal mir, se je
situacija ob volitvah leta 1992 zaostrila. Spopadi so se obnovili in sledil je podaljšek hladne
vojne brez svetovnih velesil. V zadnji etapi državljanske vojne med MPLA in UNITA so
naravni viri prišli še bolj do izraza. Po velikih vojaških uspehih Savimbijeve organizacije
UNITA, je ta zasedla velik del Angole, vključno z nahajališči diamantov, s katerimi je
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kupovala orožje. Nafta pa je bila sredstvo, s katerim je to vojno financirala MPLA in vlado
rešila najhujšega. To je bil čas odmevne mednarodne orožarske afere Angolagate v 90. letih.

Socialno-ekonomska slika države pa ni le ostala enaka, ampak je s konflikti in
uničevanjem zelo nazadovala. Lakota, bolezni, visok naravni prirast ter množice beguncev, ki
so bežale na mirnejša ozemlja, so spodbudili revščino in ekstremno rast mest. To je bilo
dodatno breme za angolsko vlado, poleg tega pa so se še bolj povečale regionalne razlike, saj
se je notranjost države prebivalstveno precej izpraznila. Samo v Luandi danes živi okrog 25 %
vsega prebivalstva.
Država je danes zelo centralizirana, kar je še ena posledica preteklih dogajanj.
Prestolnica je imela že v kolonialni dobi najpomembnejšo vlogo. V 20. stoletju so sicer
obstajali neuspeli poizkusi za premik administracije, politične in gospodarske moči v Huambo
(Nova Lisboa), a je moč Luande vedno bolj rastla, njen vpliv pa se je najbolj povečal ravno v
času vojne. Že spopad FNLA in MPLA pri Quilfangondu je pomenil bitko za Luando in
posledično oblast v državi. Zmagovalna MPLA je notranje province strateško zanemarjala, saj
so bili tam njeni nasprotniki, pripadniki UNITA. Luanda se je tako krepila, ostali deli države
pa so nazadovali na vseh področjih.
Po premirju 2002 se je pričelo novo poglavje za Angolo. Po dolgem času je zavladal
mir, poleg tega pa bi lahko z dobički končno financirali socialno-ekonomski razvoj države in
prebivalcev. Vojna je terjala svoj davek na vseh področjih. Tako je bila in je potrebna
rekonstrukcija tudi v šolstvu, zdravstvu, infrastrukturi … Taka sprememba ni mogoča čez
noč, poleg tega pa so pomembna finančna sredstva. Angoli ni bilo težko priti do denarja, saj je
zaradi naravnih virov izredno zanimiva – to je bilo dokazano v preteklosti. Gospodarski
prostor so zapolnili pragmatični Kitajci s svojim kapitalizmom. V to podsaharsko državo so
prišli veliki in ugodni krediti ter kitajska podjetja s svojimi delavci in izdelki. Glede na moč in
učinkovitost angolskih institucij ter stopnjo korupcije so se z denarjem od naravnih virov
določeni ljudje tudi okoristili oz. se okoriščajo že večji del angolske samostojne zgodovine.
To pojasnjuje tudi odstotek prebivalstva, pri katerem je skoncentrirana velika večina
državnega bogastva.
V sedanjosti imajo naravni viri znatno pozitivnejši vpliv kot v preteklosti, ko so na
socialno-ekonomski razvoj vplivali bolj negativno. Vpliv je danes največji predvsem na
področju rekonstrukcije infrastrukture (mostovi, železnice, ceste), napredek je manjši na
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področju kakovosti življenja ljudi, predvsem tistih iz notranjih provinc in podeželskih
območij. Dejstvo je, da rekonstrukcija države ni celostna.
Pri tem se pojavlja vprašanje, kaj se bo zgodilo, ko nafta ne bo več vodilni energent v
svetu ali ko bodo po pesimističnem scenariju zaloge nafte izpraznjene. Angolsko
gospodarstvo je izrazito monostrukturno, saj je vse odvisno od nafte in njenih cen na
svetovnem trgu. Vlaganje v ljudi, prestrukturiranje gospodarstva in dolgoročni (trajnostni?)
razvoj bi bilo bolje, kakor polnjenje žepov posameznih političnih in vojaških elit, ker jim to
dopušča sistem oz. ker oni ta sistem soustvarjajo. Obstaja tudi velik dvom, če bi drugačni
rezultati volitev to dejansko spremenili, saj gre v teh primerih za dolgotrajen proces, zlasti še
zaradi močne zakoreninjenosti korupcije. Ta je razširjena v vseh porah družbe, od
najrevnejših, kjer podkupnine zanašajo nekaj sto kwanz, do najbogatejših z zneski po nekaj
sto tisoč kwanz ali več.
Prav tako obstaja dvom, da bi prakticiranje »realne« demokracije v kratkem časovnem
obdobju stvari drastično spremenilo na bolje. V Angoli je demokracija kot politični sistem še
v povojih. Angolci pred letom 2002 nikoli niso imeli demokracije ne v času plemenske
ureditve ne v kolonialnem sistemu. Ob osamosvojitvi pa je državo zadela najhujša usoda –
dolgotrajna državljanska vojna. Poleg uničevanja in spopadov osvobodilnih skupin, ki so se v
preteklosti borile za skupen cilj – za osamosvojitev, so si v zgodovinskem toku hladne vojne
stale na nasprotnih bregovih. Že vzpostavljena infrastruktura in gospodarski obrati so tako
propadli, blagoslov ugodnih naravnih danosti s pomembnimi naravnimi viri pa se je spremenil
v prekletstvo, saj je bil namesto v razvoj in boljše življenje Angolcev usmerjen v uničevanje
lastnega naroda. Uporniška UNITA je plačevala boj z diamanti, vladna stran pa s črnim
zlatom. Da pa ne bi bila destrukcija omenjena samo na vojni čas, so vojskujoče se strani
posejale še ugodna, gospodarsko pomembna območja z minami, ki še danes ogrožajo lokalno
prebivalstvo.
Prvi poizkus premirja po koncu hladne vojne in razpadu Sovjetske zveze je pokazal,
da država še ni bila pripravljena na demokracijo in da mir še dolgo časa ni našel stalnega
bivališča v tej podsaharski državi – sledil je podaljšek državljanske vojne. Orožja po razpadu
vzhodnega bloka v svetu ni manjkalo, z ustreznimi finančnimi sredstvi od nafte (vladna stran
– MPLA) in diamantov (UNITA) so tovrstne pošiljke našle svoje naslovnike.
V nemirnem času, ko se je vlagalo kamorkoli, samo v razvoj in državljane ne, so po
vseh socialno-ekonomski pokazateljih nazadovali (če ne neposredno po političnih
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spremembah 1975, pa desetletja kasneje). Danes se stvari sicer izboljšujejo, toda v Angoli
obstaja veliko zaviralnih dejavnikov, zato se stvari razvijajo in spreminjajo na bolje počasneje
kot sicer. Angolci morajo nadoknaditi 27 izgubljenih let v razvoju. Kakšen bo davek za ta
napredek? Po vsej verjetnosti bo visok. Dejstvo je, da je preskok stopnic razvoja težak in
tvegan. Ugodni kitajski krediti so kratkoročno kot balzam za rekonstrukcijo države,
dolgoročno pa so vse prej kot dobri. Kaj kmalu lahko zdrsijo v novo odvisnost od kitajske
pragmatične politike, ki je zelo (gospodarsko) ekspanzionistična in ni edina. Živimo namreč v
dobi neokolonializma.
Dolgoročno je zelo pomembno, da se v sedanjosti ne vlaga samo v rekonstrukcijo
države, kot so infrastruktura in stavbe, temveč tudi v ljudi. Denar se z izobraženimi,
zaposlenimi in socialno zaščitenimi državljani z davki vrača v državno blagajno. V Angoli pa
se zdi, da nekaterim posameznikom nezaščitenost in neizobraženost prebivalcev zaradi lažje
vodljivosti celo ugaja. Takšna politika žal služi le interesom posameznikov in elitam,
dolgoročno pa je za narod in državo pogubna. Desetletje miru že tako ne more razvojno
nadomestiti več desetletnega uničevanja, toda dosedanja politika ni šla v pravo smer.
Nerazumljivo je, da pri takšnih zaslužkih, ki jih oblast dobi od naravnih virov, velika večina
prebivalstva živi v hudi revščini z 1 € na dan. Na splošno je angolska družba danes zelo
razslojena, saj naj bi 0,5 % prebivalstva nadzorovala 90 % narodnega bogastva (Castro,
2011).
Represivna oblast predsednika in MPLA se bo glede na rezultate volitev iz 2012
nadaljevala. Aktualna stran je v politični kampanji preko medijev sporočala, da opozicija le
zavira razvoj in govori o spremembah, ki jim ne bi bila kos. Vladajoča stranka zagotavlja, da
je razvoj države možen le pod njihovo oblastjo in tako ob novi zmagi napovedujejo vse
hitrejši razvoj. Lahko, da imajo prav. V primeru, da bi bila na oblasti UNITA, se v realnem
življenju Angolcev verjetno ne bi veliko spremenilo na bolje. Dejstvo je, da ena oseba kot tudi
ena stranka težko spremeni sistem v zelo kratkem času. Kdorkoli je ali bo na oblasti, mora
popolnoma spremeniti in utrditi sistem institucij in prestrukturirati gospodarstvo, da to ne bo
odvisno le od nafte. Poleg tega pa je treba več vlagati na področji šolstva in zdravstva, kar se
bo vsekakor izkazalo za dolgoročno dobro investicijo in manjšo odvisnost od drugih. Angola
se mora rešiti iz začaranega kroga zavirajočih dejavnikov.
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Slika 25: Medsebojni vplivi naravnih virov, gospodarstva in angolskega prebivalstva.

Odgovori na vprašanje, kaj je najbolj pomembno pri dolgoročnem razvoju Angole
(Grafikon 27), so pokazali, da je prebivalcem na prvem mestu razvoj šolstva in dvig izobrazbe
(30 %), na drugem mestu pa ustrezen in sorazmeren razvoj gospodarstva (18 %).
Najpogostejši argumenti vprašanih so bili, da je treba dvigniti socialno varnost državljanov,
znižati brezposelnost, predvsem pa ustrezno upravljati z naravnimi viri. Treba je vlagati v vsa
področja gospodarstva, tudi v kmetijstvo, ki ima po mnenju sodelujočih najmanj pozornosti
vladajočih.
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Grafikon 27: Najpomembnejši dejavniki uspešnega dolgoročnega razvoja Angole po mnenju
vprašanih.
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Vir: Intervjuji avtorja, 2011.

V sedanjosti je za Angolo značilen naftni »boom«, toda angolsko gospodarstvo bo v
prihodnosti pred veliko preizkušnjo. Po napovedih naj bi angolsko naftno blagostanje trajalo
le še dve desetletji (Grafikon 28), če ne bodo odkrili novih nahajališč nafte. Velika odvisnost
gospodarstva od črnega zlata bo hudo prizadela državo, če v naslednjih letih ne bo našla
ustrezne gospodarske rešitve.
Pri možnosti iskanja novih naftnih nahajališč v morju v globokomorskih območjih
Atlantika in podaljševanju naftnega blagostanja bodo igrali pomembno vlogo tudi stroški
raziskovanja. Začetni in obratovalni stroški angolskih naftnih ploščadi v bližini obale in na
kopnem so zaradi nezahtevnega terena relativno nizki. Drugače je pri globokomorskih naftnih
ploščadih, kjer so absolutni stroški v Angoli podobni izkušnjam takšnih projektov drugod po
svetu (Preglednica 9) (Angola: Oil …, 2007).
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Preglednica 9: Stroški črpanja nafte v globokem morju po državah.
Država

Angola
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Norveška

Stroški gradnje
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3,43
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2,64
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(v USD na sodček
nafte)
2,79
3,71
2,56
6,12

Skupaj
(v USD na sodček
nafte)
6,22
6,67
5,25
8,76

Vir. The World Bank, 2007, str. 42.

Grafikon 28: Obseg in napoved angolske naftne proizvodnje glede na aktualna nahajališča in na
znane naftne zaloge.
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Vir: Ther World Bank, 2007, str. 41.

Druga možnost za ohranjanje in plemenitenje naftnih dobičkov je ustrezno investiranje
v takšno premoženje, ki bo dolgoročno dajalo državi ustrezen prihodek. Dolgoročna
optimalna izbira bi bila, da bi se angolsko gospodarstvo znebilo monostrukturnosti ter s
prestrukturiranjem postalo bolj raznovrstno. Država ima še veliko potencialov, s katerimi
lahko zmanjša stroške uvoza in poveča samooskrbo. Eden od nosilcev angolskega
gospodarstva bi bilo lahko sodobno kmetijstvo, za katero imajo dobre naravne pogoje. Že v
zgodovini so bili veliki izvozniki kmetijskih proizvodov, med katerimi je bila poleg bombaža,
sladkornega trsa in rib najpomembnejša kava. Razvoj kmetijstva je še danes močno oviran.
Prva, najbolj problematična ovira je bila dolgotrajna vojna, ki je popolnoma uničila kmetijsko
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proizvodnjo. Kolonialisti so zapustili državo, plantaže pa so bile nacionalizirane. Podeželsko
kmečko prebivalstvo se je vrnilo k ekstenzivnemu kmetijstvu. Poleg tega so se dolgotrajni
boji odvijali predvsem na podeželju, kjer bila uničena večina (kolonialne) kmetijske
infrastrukture. Vojskujoče se strani so nekdanja polja posejala z minami, ki še danes ogrožajo
varnost in zavirajo razvoj kmetijstva, saj je treba obširna degradirana območja očistiti. V četrt
stoletni vojni je bila uničena tudi prometna infrastruktura, ki je povezovala kmetijska območja
z urbanimi in gospodarskimi središči. Dolgotrajno uničevanje ima tako posledice tudi v
mirnem času in bo vplivalo na prihodnost angolskega gospodarstva. Stvari se izboljšujejo z
rekonstrukcijo države, toda na drugi strani se posveča veliko več pozornosti proizvodnji nafte
in diamantov, ki kujeta velike in hitre dobičke.
Rudarstvo uživa največjo pozornost tudi znotraj industrijskega sektorja. Lokalna
proizvodna industrija je zaradi nacionalizacije in komunistične transformacije gospodarstva
po osamosvojitvi doživela ogromen padec (Preglednica 10). Prvi večji ambiciozni poizkusi
gospodarskih reform so se pričeli sredi 80. let 20. stoletja. Takrat je stekla tudi privatizacija
državnih podjetij. Med 1990 in 2000 je bilo prestrukturiranih in privatiziranih 409 podjetij.
Vrh privatizacije je bil dosežen leta 2002, ko so bile privatizirane štiri velike pivovarne (Cuca,
Nocal, Eka in N'gola) (The World Bank, 2007).
Preglednica 10: Deleži rudarstva in proizvodne industrije v BDP sekundarnega sektorja v obdobju
1966–2004.
1966
Rudarstvo (%)
Proizvodna
industrija (%)

6,3
8,7

1970
10,7
10,7

1987
51,0
3,7

1996
61,2
3,4

2004
49,8
4,2

Vir: The World Bank, 2007, str. 13.

Velik napredek po tranziciji in privatizaciji bi bila obuditev od vojne ali tranzicije
uničene lokalne industrije, kar bi krepilo decentralizacijo države in naredilo angolsko
industrijo bolj heterogeno ter manj ranljivo. Odpravljanje že omenjenih spon angolskega
gospodarstva – korupcije, infrastrukturne problematike in »naftne mrzlice« – bi zelo
pripomoglo k temu cilju. Dobri naravni pogoji za poljedelstvo, živinorejo in ribolov bi lahko
bili ob primernih gospodarskih razmerah dober

temelj za močno živilsko industrijo.

Kmetijstvo pa ni edina angolska perspektiva. Tu so še bogati naravni viri kovin in
vzpostavitev kovinske industrije. Angolsko gospodarstvo si mora zmanjšati značaj surovinske
izvoznice in jo z industrializacijo nadomestiti z izvozom nekaterih industrijskih proizvodov.
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Obuditev lokalne industrije pa bi zelo ugodno vplivala na zaposlitev prebivalstva in
zmanjšanje sive ekonomije.
Pri industrijskem razvoju imajo veliko vlogo tudi storitvene dejavnosti, med katerimi
ima zagotovo bistven pomen šolstvo in izobraževanje ustrezno kvalificiranih kadrov. Šolska
problematika je dolgoročno najpomembnejša za nadaljnji razvoj države in življenje ljudi.
Tega se zavedajo tudi vprašani v raziskavi, ki predpisujejo šolstvu največji pomen (Grafikon
27).
Leta 2010 je bilo brez osnovnega šolanja 500.000 otrok, od tega večina deklic. Na
enega učitelja v Angoli pride 46 osnovnošolcev (The World Bank, 2010). Tako se tudi šolstvo
sooča s podobnimi razvojnimi problemi kot drugi sektorji. Izgubljene neizobražene generacije
vojne, predvsem s podeželja, se šele sedaj opismenjujejo. Pri vsem tem primanjkuje učiteljev
že za redne šolarje, ki jih država nadomešča s tujimi delavci, največkrat s Kubanci. Šolski
proračun je leta 2008 znašal 1,7 milijarde € oziroma 2,49 % BDP (Slovenija je leta 2007
namenila 5,2 % BDP) (Slovenia, 2012; Ministério da Educação, 2010). Glede na želene
razvojne gospodarske dosežke, velikost države, povpraševanje in razpršenost potencialnih
šolarjev bo v prihodnosti treba povečati proračunska sredstva za šolstvo. Pri vsem tem ima
izreden pomen tudi zdravstvena oskrba – ne le kvalificirana, ampak tudi zdrava delovna sila.
Angola ima s pomočjo naravnih virov še veliko rezerv v sektorju storitvenih
dejavnosti. Ena takšnih je tudi nerazviti angolski turizem. Angola je zanimiva država, toda
turistično neprimerna zaradi dolgotrajne vojne, izredno dragih nočitev, še posebej v
prestolnici. Za vstop v državo so potrebna in zaželena cepljenja zaradi razširjenosti raznih
bolezni, kot so rumena mrzlica in hepatitis, pa tudi protimalarijska zaščita. Bolezni, revščina
in kriminal niso dobri oglaševalci angolskega turizma. Angola tudi ni primerna za safarije, saj
se je po dolgotrajnih nemirih in spopadih populacija živali zmanjšala. Angolska savana je
tako bistveno bolj izpraznjena kot v sosednji Namibiji in Zambiji. Za razvoj turizma in tudi
drugih gospodarskih področij pa je seveda potrebna ustrezna infrastruktura.
Angolski problem je izredno kompleksne narave in je vzorec za marsikatero afriško
državo. Obstaja ogromno dejavnikov, ki so zavirali socialno-ekonomski razvoj ter vplivali na
rabo naravnih virov. Pri vsem tem se zdi primeren rek nekdanjega sekretarja OZN Koffija
Annana, da je dobro vodenje države najpomembnejši faktor za zatrtje revščine in omogočanje
razvoja. Angola ima dobre pogoje za razvoj, potrebno je le dobro vodstvo pri »distribuciji«

122

naravnega bogastva in smotrno vlaganje v razvoj. Za vse pa je potreben določen čas,
nekaterih stvari se enostavno ne da spremeniti na hitro.
Hipotezo, da sta angolsko osamosvajanje in državljanska vojna potekali v žaru hladne
vojne, zaradi česar so bile v to Podsaharsko afriško državo vpletene neposredno in posredno
večje svetovne in regionalne velesile, katere so imele tudi pomembno vlogo pri rabi predvsem
neobnovljivih naravnih virov, lahko potrdim. Prav tako na podlagi literature potrjujem
hipotezo o neodkritem sodelovanju ZDA z uporniško UNITA, zaradi neuspehov te zahodne
velesile v Vietnamu. Časopisno gradivo potrjuje tudi jugoslovanske gospodarske interese v
Angoli, toda Jugoslavija ni nikoli sodelovala v vojaških operacijah, razen pri transportu
vojaške opreme v Angolo. Sodelovanje med Jugoslavijo in Angolo je bilo gospodarske in
politične narave.
Na podlagi prebrane literature in na podlagi opravljenih raziskav, je državljanska
vojna z neustrezno rabo naravnih virov, pustila velik pečat na gospodarstvu in vplivale na
pospeševanje regionalnih razlik Angole. Bivanje v tej afriški državi, opravljanje raziskav
govori v prid hipotezi, da 10 let miru ne more nadoknaditi več desetletji političnih kriz, ki
vplivajo na socialno-ekonomski razvoj. Kakovost bivanja se počasi zvišuje, kljub temu pa se
izredno povečujejo razlike med bogato elito in množico ljudi, ki živi v revščini.
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5. SUMMARY
Natural characteristics of Angola are favourable to the development of a strong and
diverse economy. Geological history endowed Angolan terrritory with many mineral
resources (diamonds, oil, natural gas, iron, copper etc.) which are all very important
nowadays. Favourable factors are also tropical savanna climate and high plain surface and the
cold Benguela current, which has the most important influence on the Angolan coast climate
and its large fishing regions. The intertwining of pedogenetic factors on crystal stones
developed deep, with iron and clay enriched soils, the most important of which are nitisols.
They are known as the most fertile soils of tropical zone.
Natural resources of Angola have strongly influenced historical, economic and political
events, which are intertwined and co-dependent. From the 15th century onwards to the
independence of the country in 1975 the Angolan gegraphical territory was ruled by
Potuguese and all profits were going to Portugal. The local Angolan population had some
more profit of renewable natural resources, like water, soil, flora and fauna.
The liberation of Angola did not bring peace to the country and the exploiting of natural
resources, which should be used for the socio-economic development of the country, did not
stop. All economic indexes started to fall drastically because Angolans did not have qualified
workers to substitute the Portuguese who had returned to Europe. This was also the time of a
big political crisis and the beginning of a long civil war, which strongly hindered the socioeconomic development of the country and its inhabitants.
Rural areas were even in a more dangerous position than cities and this caused the
complete destruction of the existing and previously flourishing farming. Good agricultural
and other areas as well were heavily mined and made useless. That is why Angola has still
nowadays so many degraded and economically useless regions. But oil areas were safer and
besides, black gold was getting a higher value in the world and its price increased
considerably. Thus the Anglolan government quickly got huge sums of money, which was
invested in fightings, while other economic sectors were ignored. MPLA gave 60 % of GDP
for war budget.
When it seemed that finally peace in Angola would prevail in the 90s, the situation got
worse after the elections. In the last period of the civil war between MPLA and UNITA, the
natural resources played even a more important role. After big military successes of Savimbi
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and his organization UNITA, a large part of Angolan territory rich with diamonds was
conquered. So to buy weapons and to finance the war UNITA used diamonds and MPLA used
oil.
The socio-economic situation did not stay the same, it got much worse because of military
conflicts and continuing destruction. Hunger, diseases, high population growth and big
crowds of refugees, who were moving west to the safer costal areas, increased poverty and
caused extreme urbanization. That was yet another problem for the government and besides,
the differences between regions increased considerably.
After the peace settlement in 2002, a new chaper of Angolan history began. A long war
period ended, peace came and with it the time in which the profits could be used to finance
the socio-economic development of the country and its inhabitants. The civil war demanded
enormous tax payments in all sectors. A reconstruction of school and health system was
needed, new infrastructure was necessary… All this could not be done in one night, besides
large financial funds were needed. Angola does not have a problem how to get the necessary
money. It has many natural resources and consequently it is extremely interesting for foreign
investors. That has already been proven in the past, so it happened once again. The economic
space was quickly filled up by pragmatic Chinese investors and their capitalism. The country
got favourable credits and the Chinese companies with their workers and their products settled
in. In comparison with the past, nowadays natural resources have a more positive impact on
the socio-economic development. In the present, the impact is the biggest in the
reconstruction of infrastructure (bridges, railways, roads). The progress is not so big in life
quality of inhabitants, especially in the interior of the country and in rural areas. The fact is
that the reconstruction of the country is only partial.
An important question arises – what will happen when oil is no longer the most important
energy source in the world or when, according to a pessimistic scenario, all stocks of Angolan
oil are emptied? Angolan economy is explicitly monostructured, everything depends on oil
and on oil prices in the global market. Investments in people, restructure of economy and
permanent development would be far better for the country than just filling the pockets of
political and military elites. This can be done easily in the system they had created themselves
to suit only them.
It is doubtful if introducing »real« democracy could drastically change the things for the
better in a short period of time. The democracy in Angola is only at its begionning. Before
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2002 Angolans never had any democracy, neither in tribal communities nor in the colonial
period. And then, after the independence, civil war started immediately.
First attemps of a cease-fire after the end of cold war and when USSR fell apart showed
that Angola was not ready either for democracy or for peace yet – thus the civil war as a
continuation of cold war in Africa continued. Weapons could be easily acquired from the
Eastern bloc, Angola had the necessary financial sources, MPLA used the country oil supplies
and UNITA the diamonds. In the turbulent times, when Angolan investments were places
everywhere in the world, but never for the development of their own country or its people, all
socio-economic indexes went down drastically (if not immediately after the political changes
in 1975, then a decade or two later). Nowadays the situation is getting better but very slowly.
There are many factors that hinder the development. Angolans have to compensate for 27
years of war and destruction.
On a long term it would be very important that the present government would not invest
just in the reconstruction of infrastructure and buildings but also in people. Money is coming
back to the state budget by the taxes of educated, employed and socially secure citizens. It is
absurd that the citizens of the country with so many natural resources and so much profit have
to live on 1 euro per day.
The answers to the question »what is the most important thing for the long term
development of Angola« (Graph 28) showed that the citizens of Angola put in the first place
the development of the school system and education (30%), in the second place good and
proportional development of economy (18%). Further they wished that the government would
increase social insurance, lower unemployment, manage natural resources responsibly.
Besides people thought it is important to invest in all economic sectors, also in agriculture,
which gets the least attention according to the opinion of the interviewed people.
The hypotheses that the Angolan liberation war and later their civil war were going on
during the cold war and were connected with it can be confirmed. It can also be stated without
doubt that in the fightings of this African state several bigger world and regional superstates
were involved and especially that they had considerable benefit from the use of their
unrenewable national resources. I also confirm the hypothesis of the never revealed secret that
USA supported the rebellious UNITA because of their military failure in Vietnam. Newspaper
material also proves that Yugoslavia never took part in the military operations of Angola but
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helped with the transport of equipment and gave some financial aid to MPLA. Co-operation
between Yugoslavia and Angola was political and economic.
On the ground of the used literature and my research in Angola I can conclude that the
civil war with its irresponsible use of natural resources left a great impact on the economy of
the country and it caused increasing differences between regions. Living in this country and
performing research speaks in favour of the hypothesis that 10 years of peace cannot
compensate for several decades of political crises, which had a great influence on the socioeconomic development. The quality of living is getting better but the differences between a
very rich minority and a poor majority are increasing.
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