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Podnebne spremembe, degradacija okolja in konflikti v Sahelu
Sahel je ena izmed okoljsko najranljivejših regij v svetu. Podnebne spremembe spreminjajo
vremenske vzorce, povečujejo povprečno temperaturo, ustvarjajo anomalije v običajnih
količinah padavin in zvišujejo verjetnost nastanka suš. Posledica teh sprememb je degradacija
okolja in naravnih virov, ki vodi v pomanjkanje. Zaradi močne odvisnosti sahelske populacije
od okolja to predstavlja grožnjo preživetju, zato različne skupine tekmujejo za lastništvo nad
viri, kar pogosto ustvarja skupinsko kohezijo in diskriminacijo nasprotnih skupin. Posledica
tega je, da nastajajo konflikti. V magistrskem delu so konflikti v Sahelu predstavljeni skozi
teoretska modela Torontske in Švicarske šole, ki zgoraj naštete okoljske dejavnike v
kombinaciji s socialnimi združita v kompleksno razmerje. Namen magistrskega dela je zato
proučiti, v kolikšni meri podnebne spremembe in posledično degradacija okolja vplivajo na
tvorjenje konfliktov v Sahelu.
KLJUČNE BESEDE: podnebne spremembe, degradacija okolja, Sahel, okoljski konflikti,
suše, viri.
Climate change, degradation of environment and conflicts in the Sahel
The Sahel region is one of the most environmentally endangered regions in the world. Climate
change modifies climate patterns, increases the average temperature, creates anomalies in
precipitation and increases the probability of droughts. The consequences of these changes are
the degradation of environment and natural resources, which lead to scarcity. Because of the
strong dependence of the Sahelian population on the environment, this represents a threat to
survival; therefore these groups compete over the ownership of resources, which often results
in group cohesion and discrimination against opposing groups. Consequently, conflicts arise.
In the master's work, the conflicts in Sahel are presented through the theoretical models of the
Toronto and Swiss schools, which combine the above environmental factors, in combination
with social factors, into a causal relationship. The aim of the master's thesis is therefore to
examine the extent to which climate change influences the formation of conflicts in the Sahel.
KEY WORDS: climate change, degradation of environment, Sahel, environmental conflicts,
drought,
resources.
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1 Uvod

Noam Chomsky, eden izmed najbolj priznanih sodobnih svetovnih filozofov, lingvistov in
družbenih kritikov, je v svoji knjigi Kdo vlada svetu zapisal, da sta največja sodobna
varnostna problema, ki utegneta ogrožati družbeni ustroj, jedrska vojna in podnebne
spremembe (Chomsky, 2018, str. 225). Iz te močne teze je razvidno, kako resen problem
predstavljajo podnebne spremembe, saj jih svetovno priznani filozofi, učenjaki in poznavalci
svetovnih razmer enačijo s kataklizmičnimi razsežnostmi jedrske vojne. V magistrskem delu
sicer ne bom obravnaval konfliktov kataklizmičnih razsežnosti, pa vendarle mi bo vpogled v
konflikte z okoljsko noto omogočal razumeti vzorčno-posledična razmerja med različnimi
naravnimi in družbenimi fenomeni, ki učinkujejo na genezo konfliktov ter v prihodnosti
utegnejo postati resna varnostna grožnja v ekološko manj ranljivih regijah sveta. Dognanja,
pridobljena med pisanjem magistrskega dela, bodo zagotovo koristna, saj podatki vseh
resnejših svetovnih znanstvenikov, ki obravnavajo podnebne spremembe, pričajo, da se je v
zadnjih stopetdesetih letih povprečna globalna temperatura zvišala za okoli 0,8 °C (Hardy,
2003, str. 26). To pomeni, da bomo posledice podnebnih sprememb v bližnji prihodnosti
občutili tudi prebivalci Slovenije (če jih že ne). Ko se bo to zares zgodilo, bo nastopil cel kup
varnostnih vprašanj, ki jih bo treba rešiti.
V Sahelu, eni izmed okoljsko najobčutljivejših regij sveta, je ta trenutek že napočil. Podnebne
spremembe so močno spremenile vremenske vzorce, degradirale vitalne vire in sprožile celo
vrsto konfliktov. Družbe v Sahelu so močno odvisne od svojega okolja, saj večino
prebivalstva predstavljajo živinorejci in kmetovalci, ki so močno odvisni od stalnih
vremenskih ciklov. Po poročilih Programa Združenih narodov za okolje (UNEP) naj bi
kombinirani učinki pomanjkanja vode, višjih temperatur in človeškega poseganja v
ekosisteme privedli do hude degradacije regije. Verodostojnost teh podatkov je stvar
razprave, vendar lahko zagotovo trdim, da se je od leta 1920 povprečna temperatura v regiji
povečala, količina padavin zmanjšala, intenzivnost suš pa se je zaostrila. Posledice podnebnih
sprememb v kombinaciji s človeškimi dejavniki se odražajo v številu okoljskih konfliktov, ki
jih v Sahelu prav gotovo ne manjka. Konflikti zaradi naravnih virov nastajajo predvsem na
lokalni ravni med različnimi etničnimi, gospodarskimi, verskimi ali katerimikoli drugimi
skupinami. Veliko teh skupin živi v najbolj marginaliziranih območjih Sahela, zato so
prebivalci teh območij pogosto prepuščeni sami sebi. Konflikti v Sahelu se pogosto začnejo
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zaradi pomanjkanja vode ali obdelovalnih površin, saj lahko uporaba omejenih virov ene
skupine spodbudi občutek marginalizacije in diskriminacije druge skupine, kar spodbuja
skupinsko kohezijo, tvori strateške akterje in povečuje možnost organiziranja nasilja. Čeprav
imajo naravni viri do neke mere učinek na razvoj konfliktov, pa je treba biti pozoren na
kontekstualne dejavnike. Ti kontekstualni dejavniki imajo po mnenju teoretikov Torontske in
Švicarske šole večjo težo pri tvorjenju konfliktov kot naravni viri. Včasih pa lahko naravni
viri, predvsem voda, povzročijo konfrontacije tudi na mednarodni ravni. Pomanjkanje vode v
rekah zaradi naravnih dejavnikov ali uporabe vode v zgornjih tokovih rek lahko sproži
konflikte med državnimi akterji. V kolikšni meri lahko voda povzroči mednarodne konflikte,
pa je spet stvar razprave. Nekateri teoretiki navajajo, da pomanjkanje vode v večini primerov
privede do konfliktov, medtem ko drugi navajajo, da pomanjkanje vode ustvarja medsebojno
sodelovanje.
Vzročno-posledično razmerje med podnebnimi spremembami, degradacijo okolja in konflikti
je zapleteno in vsebuje dejavnike, ki se morda na prvi pogled zdijo nepomembni. Prav zato
bom v magistrskem delu predstavil vrsto primerov iz posameznih držav in območij Sahela, ki
jih bom na koncu analiziral s pomočjo zgoraj omenjenima teoretskima modeloma, ki bosta to
kompleksno razmerje razsvetlila. Upamo lahko, da za spreobrnitev trenda podnebnih
sprememb še ni prepozno, kajti če je, se bomo ljudje v prihodnosti morali spoprijeti s
podobnimi varnostnimi vprašanji, s katerimi se danes spoprijema Sahel.
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2 Metodološki okvir

2.1 Predmet proučevanja
V magistrskem delu bom proučil povezavo med podnebnimi spremembami, degradacijo
okolja in konflikti v Sahelu. Podnebne spremembe postajajo vedno bolj prominentna tema v
varnostnih študijah, saj predstavljajo resno grožnjo običajnemu družbenemu ustroju. V
zadnjih 150 letih se je povprečna temperatura Zemlje segrela za 0,8 °C (Hardy, 2003, str. 26),
kar spreminja podnebne sisteme in vodi do degradacije virov, zaradi katerih prihaja do
konfliktov, še posebej tam, kjer politični sistemi niso konsolidirani. Prav zato bodo predmet
proučevanja podnebne spremembe in degradacija okolja. Sprva bom pojava opisal splošno,
nato pa bom opisal tudi učinke obeh pojavov na regionalni ravni v Sahelu. V magistrskem
delu bom zgoraj omenjeno vzročno-posledično razmerje prenesel na študije primerov v Nigru,
Sudanu, Maliju, Nigeriji, Čadu, Mavretaniji in Burkina Fasu. Predmet proučevanja bodo tako
izbrani konflikti, ki so nastali zaradi okolja in so se ali pa se še vedno odvijajo v omenjenih
državah. Proučeni konflikti potekajo predvsem na lokalni ravni, vendar se, kot bom dokazal v
magistrskem delu, iz lokalne narave lahko prelevijo tudi v konfrontacije med državami.
2.2 Cilji proučevanja
Prvi cilj proučevanja je aplikacija okoljsko konfliktnih modelov na primere konfliktov v
Sahelu. V ta namen bom najprej analiziral Homer-Dixonov in Baechlerjev model povezave
okolja in konfliktov. Ker sta modela kompleksna in povezujeta degradacijo okolja (naravno
ali zaradi človeka) na eni strani ter nastale socialne učinke in konflikte na drugi, bom v
magistrskem delu podrobneje proučil podnebne spremembe in njihove učinke na degradacijo
okolja. Omenjena modela bom uporabil, ker predstavljata razdelana teoretična okvira, s
katerima je mogoče odgovoriti na specifična vprašanja o izvoru konfliktov. Naslednji cilj
proučevanja je odkriti, ali so konflikti posledica degradacije naravnih virov. Tako je cilj
magistrskega dela proučiti tudi podnebne spremembe in degradacijo okolja v Sahelu. Prav
tako bo treba proučiti posamezne konflikte in vire, ki so predmet sporov pri konfliktih.
Naslednji cilj je podrobneje proučiti, ali sta voda in zemlja glavna vira pri tvorjenju
konfliktov. V ta namen bom analiziral količino padavin, temperature in suše v Sahelu. Še
eden izmed ciljev magistrskega dela je ugotoviti, ali na območjih, ki so najbolj prizadeta
zaradi suš, obstaja večja verjetnost za konflikte. V ta namen bom ustvaril karto, ki povezuje
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območja visoke verjetnosti suš in konflikte ter abstrahira podatke na način, ki omogočajo
razbrati vzročno-posledično razmerje suš in konfliktov.

2.3 Hipoteze
H1: Konflikti v Sahelu so posledica degradacije naravnih virov.
H2: Pomanjkanje vode in degradacija obdelovalnih površin sta glavna razloga za konflikte v
Sahelu.
H3: Na območjih Sahela, ki so najbolj izpostavljena sušam, je verjetnost konfliktov večja.

2.4 Metodologija
V magistrskem delu bom uporabil različne metode dela. Temelj dela bodo teorije in koncepti,
osnovani na predhodnih raziskavah. Tako bom za teoretično in konceptualno ozadje uporabil
primarne vire. S to metodo bom analiziral knjige, članke in zbornike v strokovnih in
znanstvenih revijah. Metoda analize primarnih virov mi bo omogočila definirati podnebne
spremembe in degradacijo okolja. Metoda zbiranja in analize sekundarnih virov pa mi bo
omogočila dopolnjevanje definicij konceptov. V teoretičnem okviru magistrskega dela bom
opisal vzroke in posledice podnebnih sprememb, prav tako bom v tem delu opisal tudi pojav
podnebnih sprememb in pojav degradacije okolja. Naslednji korak bo opredeliti koncept
človekove varnosti. Koncept bo treba razumeti, saj predstavlja osnovo za razumevanje
modernega pojmovanja varnosti, šole razmišljanja, ki se ukvarjajo z degradacijo okolja in
konflikti, pa so del tega pojmovanja. Izpostavil bom Torontsko šolo, katere glavni teoretik je
Homer-Dixon, ki s svojo teorijo predpostavlja, da degradacija okolja vodi v pomanjkanje, ki
je eden izmed glavnih dejavnikov za konflikte. Poleg tega bom izpostavil Švicarsko šolo,
katere glavni predstavnik je Günther Baechler, ki izpostavlja pomen virov in marginalizacije
skupin pri tvorjenju konfliktov.
V magistrskem delu bom uporabil tudi deskriptivno metodo, ki mi bo omogočila opisati
regionalne podnebne značilnosti Sahela. Izpostavil bom količino padavin, temperaturo in
druge geografske dejavnike regije. Naslednji korak bo opisati, kako so se podnebne
značilnosti regije spremenile zaradi globalnega segrevanja. S pomočjo zbiranja in analize
primarnih in sekundarnih virov bom opisal tudi konflikte, ki so nastali zaradi degradacije
okolja in pomanjkanja virov. V tem delu magistrskega dela bom opisal konflikte zaradi
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degradacije pašnikov in vode v posameznih državah Sahela. S pomočjo študij primerov bom
izpostavil konflikte v Senegalu, Sudanu, Čadu, Sudanu, Mavretaniji, Burkina Fasu in Nigru.
Študije primerov mi bodo omogočile razumeti vzročno-posledično razmerje med degradacijo
naravnih virov, pomanjkanjem in konflikti.
Poleg tega bom s pomočjo podatkovne baze UCDP izpostavil okoljske konflikte, ki so nastali
od leta 1988 do leta 2018. Ti konflikti mi bodo v kombinaciji z zbranimi podatki iz študij
primerov omogočili izdelati zemljevid, iz katerega bo mogoče odgovoriti na eno izmed
zastavljenih hipotez. Zemljevid bo tako temeljni pripomoček, ki bo kompleksna vzročnoposledična razmerja abstrahiral na način, da bo mogoče razbrati, kje konflikti nastajajo in
kakšno vlogo imajo pri tem suše.
V zadnjem delu magistrskega dela pa bom opravil analizo. V tem poglavju bom poskušal
dokazati, da degradacija naravnih virov v Sahelu vodi v konflikte. Svojo teorijo bom
podkrepil z raznimi ugotovitvami, pridobljenimi v času pisanja magistrskega dela. S pomočjo
analize konfliktov v Nigru, Sudanu, Maliju, Nigeriji, Čadu, Mavretaniji in Burkina Fasu ter s
pomočjo Torontske in Švicarske šole bom izpostavil glavne dejavnike, ki so vplivali na izbruh
konfliktov. Na podlagi teh dejavnikov bom lahko potrdil ali ovrgel svoje hipoteze.
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3 Učinek tople grede

Zemeljska atmosfera je sestavljena iz treh primarnih plinov: dušika (78,09 %), kisika
(20,95 %) in argona (0,93 %). Ti primarni plini predstavljajo 99,9 % volumna atmosfere,
vendar plini, kot so ogljikov dioksid, metan, ogljikov monoksid, dušikov oksid,
klorofluoroogljikovodiki in ozon najbolj vplivajo na klimo. Naštete spojine imenujemo
toplogredni plini, saj imajo termične značilnosti, ki zadržujejo toploto v atmosferi (Hardy,
2003, str. 3).
Termonuklearne reakcije v soncu proizvajajo velike količine radiacije, ki potujejo skozi
vesolje s svetlobno hitrostjo. Ta solarna radiacija vključuje širok spekter energije: od
kratkovalovnih x-žarkov, srednjevalovne vidne svetlobe do dolgovalovne infrardeče svetlobe.
Največ energije vsebuje srednjevalovna vidna svetloba, ki predstavlja 44 % odstotkov
energije (Hardy, 2003, str. 5). Ko solarna radiacija potuje skozi atmosfero, to energijo
absorbirajo različni delci in plini. Zaradi svoje fizikalne in kemijske strukture ima vsak delec
ali plin specifično valovno dolžino, s katero oddaja ali sprejema energijo. Tako na primer
ozon absorbira kratkovalovne in srednjevalovne oblike ultravijolične svetlobe. Vodna para,
ogljikov dioksid in metan pa imajo zelo nizko absorpcijo energije v tej regiji valovanja in
dovoljujejo večini vidne svetlobe, da doseže zemeljsko površje (Hardy, 2003, str. 5–7).
Zemeljsko površje absorbira nekaj energije, vidna svetloba pa se transformira in odbije nazaj
v ozračje v obliki infrardeče svetlobe (toplote). Prepustnost atmosfere določa, koliko
infrardeče radiacije lahko zapusti ozračje in koliko se je absorbira v ozračje. Pomembna
značilnost toplogrednih plinov je, da absorbirajo določene infrardeče valovne dolžine in tako
ohranjajo energijo v ozračju. Vodna para, ogljikov dioksid in metan, isti plini, ki prepuščajo
vidno svetlobo, absorbirajo infrardečo radiacijo. Posledično to pomeni, da tisto radiacijo, ki bi
se morala odbiti nazaj v vesolje, ohranjajo v troposferi. Steklo v toplih gredah ima podobne
značilnosti – od tod tudi ime „toplogredni plini“ (Hardy, 2003, str. 7).
Od celotne količine energije, ki doseže atmosfero, se približno 31 % energije odseva v vesolje
zaradi oblakov, različnih delcev (prahu in aerosolov) in površine Zemlje. Čeprav je povprečna
odbojna vrednost vseh površin 31 %, pa se ta odstotek bistveno razlikuje med posameznimi
površinami. Najpomembnejši odsevniki radiacije so oblaki, saj njihova odbojnost znaša
40–90 % energije. Preostali delež predstavljajo gozdovi, ki odbijejo približno 5–15 %
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energije, in voda, ki lahko ima odbojno vrednost 2–99 %, odvisno od kota vpadne svetlobe.
Preostali delež energije (69 %) pa se absorbira v troposfero in zemeljsko površje. Ta energija
se pretežno shranjuje kot „latentna energija“ v vodni pari, ki se zaradi kondenzacije sprošča v
ozračje v obliki toplote (Hardy, 2003, str. 8).
Od celotne toplote, ki se odbija od zemeljske površine, je 83 % ne zapusti atmosfere. Ta
količina energije predstavlja približno dvojno vrednost energije, ki ga zemeljsko površje
absorbira neposredno od sonca. Ta dodatna energija v atmosferi ogreva Zemljo do temperatur,
ki omogočajo življenje na našem planetu. Brez učinka tople grede bi povprečna zemeljska
temperatura namesto 15 °C znašala –20 °C (Hardy, 2003, str. 8). Zapisano poenostavljeno,
toplogredni plini ohranjajo toploto v nizkih predelih atmosfere in tako omogočajo pogoje za
življenje. Skozi tisočletja se razmerje med prejeto energijo in količino toplogrednih plinov ni
bistveno spreminjalo, zato je temperatura ostajala relativno stabilna, danes pa se zaradi
povečane količine toplogrednih plinov vse več energije ohranja v atmosferi, kar hitro
spreminja povprečno temperaturo ozračja.
3.1 Podnebne spremembe in njihove posledice
Učinek tople grede segreva atmosfero, spremembe povprečnih temperatur pa vodijo v
podnebne spremembe. Australian Acedemy of Science (2018) podnebne spremembe definira
takole: „Podnebne spremembe so spremembe vremenskih vzorcev in s tem povezane
spremembe v oceanih, kopenskih površinah in ledenih ploščah, ki se pojavljajo v časovnih
razponih desetletij ali več“. Napovedovanje posledic podnebnih sprememb je ena izmed
najzahtevnejših nalog za podnebne raziskovalce, saj so naravni fenomeni, ki povzročajo dež,
točo in dvig morske gladine, odvisni od številnih dejavnikov. Poleg tega je količina
toplogrednih plinov močno odvisna od tehnološkega napredka in političnih odločitev. V
nadaljevanju bom opisal, kako je dvig temperatur ustvaril različne podnebne učinke.
Od leta 1990 do leta 2000 smo bili priča najtoplejšim desetletjem v prejšnjem tisočletju. V
zadnjih 150 letih se je povprečna temperatura Zemlje povišala za 0,8 °C (Hardy, 2003, str.
26). Sprememba temperature je anomalija, ki so jo dokazali različni neodvisni znanstveniki na
različnih lokacijah Zemlje, kar potrjuje eksistenco tega trenda. Na splošno je bilo segrevanje v
zadnjih desetletjih večje na višjih zemljepisnih širinah in v nekaterih osrednjih kontinentalnih
regijah. Poleg globalne spremembe temperature pa so znanstveniki dokazali tudi spremembo
povprečnih temperatur regij v skladu z napovedanimi spremembami. V Združenih državah
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Amerike se je med letoma 1920 in 1997 povprečna februarska temperatura v Washingtonu
povečala za 2,2 °C (Tank in drugi, 2002). Medtem ko se nižje ozračje (troposfera) segreva, se
zgornja atmosfera (stratosfera) ohlaja. Ko se koncentracija toplogrednih plinov povečuje,
teorije napovedujejo, da bo vse več toplote ujete v spodnji atmosferi, namesto da bi ušla v
zgornjo atmosfero (stratosfera) in vesolje. Poleg tega lahko izčrpanost stratosferskega ozona
(toplogrednega plina) zaradi kromofluoroogljikovodikov, ki jih proizvajajo človeški viri,
prispeva k večji toplotni izgubi iz stratosfere v vesolje.
Iz dostopnih podatkov je razvidno, da povečane svetovne temperature učinkujejo na oceane.
Znanstveniki so ugotovili, da se temperature oceanov povečujejo (Strong, 1989). Od leta 1980
so ustvarili široko bazo podatkov dnevne in nočne temperature oceanov, ki vsebuje več kot
dva milijona podatkov, ki so jih znanstveniki merili vsak mesec po celotni površini oceanov.
Podatki kažejo, da se je temperatura oceanov med letoma 1976 in 2000 povečala za 0,14 °C
na desetletje (IPCC, 2001). Temperature v globljih predelih oceanov prav tako naraščajo.
Atlantik se je v globinah med 800 m in 2500 m izjemno segrel, saj se segrevanje dogaja s
hitrostjo 1 °C na stoletje. Povečana temperatura troposfere povečuje tudi izhlapevanje
oceanov, kar posledično povečuje količino vlage v atmosferi in padavine. Na splošno se je
število kopenskih padavin od leta 1900 povečalo za 2 %. Izhlapevanje vode je največje v
toplejših regijah, kjer je energija sončne toplote največja (Parrilla, Lavin, Bryden, Garcia in
Millard, 1994). Modeli podnebnih sprememb predvidevajo, da bodo vlažne zračne mase z
ekvatorja zaradi dodatne toplote v ozračju dlje potovale proti poloma, preden se bodo
kondenzirale in vrnile na zemeljsko površje v obliki padavin. Ocene napovedujejo povečane
padavine med ekvatorjem in povratnikoma, zmanjšale pa se bodo med 5° in 30° zemljepisne
širine. Analize podatkov padavin med letoma 1900 in 1999 že kažejo prisotnost takšnega
trenda (Tank in drugi, 2002).
Podnebne spremembe učinkujejo tudi na količine oblakov. Podatki kažejo, da se je svetovna
količina oblakov v zadnjih desetletjih povečala. Povečane temperature in posledično večje
izhlapevanje vodijo do več oblakov v regijah z zmernimi temperaturami (Hardy, 2003, str.
43). Povečana količina oblakov vodi v toplejše zime, saj oblaki ohranjajo temperaturo v nižjih
predelih atmosfere, in hladnejša poletja, ker oblaki odbijajo prihajajočo solarno energijo.
Zaradi oblačnih razmer zemeljsko površje izgubi manj toplote ponoči, kar posledično zmanjša
razliko med dnevnimi in nočnimi temperaturami (Hardy, 2003). Podatki kažejo, da se je
povprečna razlika med nočnimi in dnevnimi temperaturami v Združenih državah Amerike in
Evropi zmanjšala. Od leta 1950 se je globalni razpon dnevnih površinskih temperatur v
16

primerjavi z razponom nočnih temperatur zmanjšal (Hardy, 2003). Dai (1997) ta fenomen
pripisuje povečanju oblakov v atmosferi.
Posledice podnebnih sprememb so vidne tudi pri krčenju ledenikov. Kvantitativne raziskave
so pokazale, da se masa ledenikov v svetu drastično zmanjšuje. Krčenje ledenikov v Evropi in
Ameriki je zelo dobro dokumentirano s fotografijami. Satelitske slike pa so pokazale, da so
ledeniki na gori Keniji izgubili 75 % svoje mase med letoma 1899 in 1987 (Hastenrath in
Krus, 1992). Tudi ledeniki na Aljaski se krčijo z alarmantnim tempom, tako danes topljenje
aljaških ledenikov predstavlja skoraj polovico vse sveže vode, ki se izliva v morje in viša
morsko gladino. Zaradi povečanih globalnih temperatur se je v zadnjih dvajsetih letih
zmanjšala tudi količina snega na severni polobli Zemlje. Spomladansko taljenje snega se je
leta 1980 na Arktiki začelo dva tedna prej kot leta 1940 (Arendt, Echelmeyer, Harrison,
Lingle in Valentine, 2002). V Kanadi se je zaradi toplejših temperatur območje permafrosta
prestavilo za 120 km severneje v obdobju med letoma 1964 in 1990. Tudi količina polarnega
ledu se je v zadnjih letih drastično zmanjšala. Na severni polobli se je količina poletnega
morskega ledu zmanjšala za 15 %, na Antarktiki pa se je med letoma 1978 in 1987 količina
ledu zmanjšala za 2,1 % (Gloersen in Campbell, 1991). Poleg tega se je na Antarktiki
Larsonova ledena polica začela razdirati na manjše segmente, od katerih jih je nekaj zaradi
morskih tokov odplulo proti jugu. Doake, Corr, Rott, Skvarca in Young (1998) so izračunali,
da bo Larsonova ledena polica, če se trend podnebnih sprememb ne obrne, popolnoma
izginila. V nasprotju z intuicijo pa podatki kažejo, da Grenlandija doživlja obraten trend.
Zwally (1989) je dokazal, da se debelina centralnega grenlandskega ledu povečuje.
Najverjetnejša razlaga za ta pojav je stalna temperatura pod lediščem, ki v kombinaciji z
večjim izhlapevanjem in gibanjem vlažnih zračnih mas proti severu omogoča več padavin v
obliki snega. Kapsner, Aley, Schuman, Anandakrishnan in Grootes (1995) trdijo, da je pojav
možno razložiti tudi s planetarnim kroženjem zraka, saj se je prostor, v katerem nastajajo
cikloni, v zadnjih desetletjih nekoliko premaknili proti severu. Čeprav je povprečna debelina
snežne odeje na Grenlandiji res nekoliko večja kot v preteklosti, pa sta Paterson in Reeh
(2001) dokazala, da se snežne mase na obmejnih območjih Grenlandije krčijo s hitrostjo 31
cm na leto.
Dvig morske gladine se viša z alarmantno hitrostjo (Hardy, 2003). Glavni razlog za
dvigovanje morske gladine je povečana temperatura morja. Ko se oceani segrevajo, se njihov
volumen posledično povečuje. V primeru oceanov to pomeni, da se relativno na kopensko
maso morska gladina dviga. Približno dve tretjini dviga morske gladine je tako možno
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pripisati ekspanziji volumna vode, tretjino pa taljenju ledenikov in snega, ki v oceane
dodajajo dodatno sladko vodo (Hardy, 2003). Peltier in Tushingham (1989) sta izvedla
obširno študijo, ki je analizirala več kot 500 vzorcev plimovanja morja v razponu desetih let.
Študija je pokazala, da se gladina morja vsako leto spremeni za ±2,4 mm. Kombinacija
podatkov iz študije in satelitskih meritev pa je pokazala, da se je v dvajsetem stoletju gladina
morja zvišala od 0,3 mm do 0,8 mm na leto (Hardy, 2003, str. 49).
Spremembe v populacijah živali in rastlin so eden izmed najobčutljivejših indikatorjev za
podnebne spremembe. V morskem okolju je razmerje med populacijami tesno povezano s
povprečno temperaturo morja. Študija, ki sta jo izvedla Roemmich in McGowan (1995), je
pokazala, da se je populacija planktona v južni Kaliforniji med letoma 1951 in 1993
zmanjšala za 80 %. Najverjetnejši razlog za zmanjšanje populacije je po mnenju teh dveh
znanstvenikov dvig temperatur morja. Povišana temperatura morja ogroža tudi koralne
grebene. Zaradi povečane temperature morja koralni grebeni izgubljajo alge, ki jim
omogočajo preživetje. Od leta 1980 se je izumiranje teh alg drastično zvišalo. V nekaterih
predelih so izumrle celotne populacije koral, ki so posledica povišanih temperatur morja.
Satelitska merjenja so pokazala, da je največ izumrtij na območjih, kjer dolgoročna
temperatura morja presega mesečno maksimalno temperaturo za 1 °C ali več (Hardy, 2003).
Tudi kopenske populacije spreminjajo svoje običajne vzorce zaradi povečanih temperatur.
Podatki biologov kažejo, da so se razmnoževalni vzorci ptic v zmerno toplih regijah začeli
spreminjati, saj ptice izležejo svoja jajca prehitro v sezoni. Študije v Združenem kraljestvu so
pokazale, da 20 od 65 vrst ptic v povprečju izleže svoja jajca 8,8 dni prej kot običajno (Hardy,
2003, str. 49–50). Dvoživke kažejo podoben trend, saj se njihova sezona drstenja kot odgovor
na povišane temperature začne prej v sezoni (Beebee, 1995). Prizadeti so tudi polarni
medvedi, saj se je njihov habitat od osemdesetih let prejšnjega stoletja skrčil za 6 %. Daljša
obdobja visokih temperatur in manjši habitat ogrožajo njihovo preživetje, saj zmanjšujejo
njihova lovišča in tako količino razpoložljive hrane (Beebee, 1995).
Zgornji podatki dokazujejo, da obstoja podnebnih sprememb zagotovo ne moremo zanikati.
Kot sem dokazal, so posledice podnebnih sprememb občutne v vseh regijah sveta, zato lahko
domnevam, da so podnebne spremembe učinkovale tudi na spremembo klime v Sahelu.
Podatke o teh spremembah bom predstavil v kasnejših poglavjih magistrskega dela, zdaj pa
bom predstavil koncepte, ki opredeljujejo vlogo okolja pri konfliktih.
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4 Varnost, konflikti in okolje

4.1 Človekova varnost
Človeka varnost je koncept, ki ga je predstavil Program Združenih narodov za razvoj (angl.
UN Development Programme) leta 1994 v svojem poročilu o razvoju človeštva. Koncept v
nasprotju s tradicionalnim pojmovanjem varnosti preusmeri fokus z države na posameznika.
Človekova varnost zagovarja celovit pristop k varnosti, saj poskuša vključiti vse vidike
človekovega življenja. Trenutno se v varnostnih razpravah pojavljajo trije pogledi na ta
koncept (Hampson, 2008, str. 230).
Prvo pojmovanje človekove varnosti se nanaša na to, kar se lahko imenuje naravna pravica in
vladavina prava. Pojmovanje izhaja iz liberalne misli o osnovnih individualnih pravicah do
življenja, svobode in sreče na eni strani ter mednarodne skupnosti in njene obveznosti, da te
pravice spodbuja in zaščiti, na drugi (Hampson, 2008, str. 230). Drugi pogled na človekovo
varnost se nanaša na humanitarnost. Ta pogled človekove varnosti zadolžuje mednarodne
organizacije, da si prizadevajo za krepitev mednarodnega prava, zlasti na področju genocidov
in vojnih zločinov. Humanitarna narava človekove varnosti se nanaša tudi na prepoved orožja,
ki je še posebej neprizanesljivo za civiliste in neborce. Humanitarni pogled človekove
varnosti zato leži v idejnem jedru humanitarnih intervencij, saj te poskušajo izboljšati
osnovne življenjske pogoje beguncev in vseh drugih udeležencev, ki morajo zaradi konfliktov
zapustiti svoje domove (Hampson, 2008, str. 230–231). Tretji pogled pa je Nef definiral
nekoliko drugače. Medtem ko se prva dva pogleda nanašata na temeljne človekove pravice,
se Nefovo (2002, v Hampson1 2008, str. 232) pojmovanje ostro razlikuje v svoji splošnosti.
Ta pogled narekuje, da je človekovo varnost treba razumeti v širšem kontekstu, zato vključuje
gospodarske, okoljske, socialne in druge oblike nevarnosti, ki bi lahko ogrožale splošno
preživetje posameznika. V tem pogledu človekove varnosti obstaja močna komponenta
socialne pravičnosti in tudi širša obravnava groženj (resničnih in potencialnih), ki ogrožajo
preživetje in zdravje posameznika. V okviru tretje razlage človekove varnosti je tako mogoče
opredeliti stanje svetovnega gospodarstva, sil globalizacije, degradacije okolja, globalnega
segrevanja in naraščanje oceanov kot temo varnostnih groženj, ki ogrožajo posameznika.

1

Nef, J. (2002). Human Security and Mutual Vulnerability. Global Governance, 7(3), 231–
236.
19

Obsežnost koncepta človekove varnosti je tako v raziskovalnem svetu pritegnila nekaj kritik.
Yuen Foong Khong (2001) opozarja, da če je predmet človekove varnosti vse, to pomeni, da
predmet sploh ne obstaja. Tudi Mack (2005) podobno poudarja, da lahko široko razumevanje
človekove varnosti premakne fokus od groženj, ki jih je treba razumeti za zagotavljanje
varnosti.
Kako lahko s tako širokim pojmovanjem koncepta sploh definiramo človekovo varnost? Prvi
način je, da koncept definiramo negativno. To pomeni, da človekovo varnost definiramo kot
odsotnost groženj temeljnim vrednotam človeka. To vključuje tudi najosnovnejšo človekovo
vrednoto, fizično varnost (Hampson, 2008, str. 230). Alkire (2003) ponuja pozitivno
pojmovanje človekove varnosti in navaja, da je cilj človekove varnosti varovanje vseh
človeških življenj pred grožnjami, in to tako, da ne ovirajo dolgoročnega razvoja ljudi.
Definicija, ki jo ponuja United Nations Trust Fund for Human Security (2003, str. 6) pa je še
obširnejša: „Človekova varnost je varovanje vitalnega jedra vseh človeških svoboščin in
človekovih izpolnjevanj … To pomeni obvarovati ljudi pred vsemi kritičnimi (hudimi) in
prodornimi (vsesplošnimi) grožnjami ter situacijami. To pomeni uporabo procesov, ki gradijo
na močeh in željah ljudi … To pomeni ustvarjanje političnih, socialnih, okoljskih,
gospodarskih, vojaških in kulturnih sistemov, ki skupaj dajejo ljudem gradnike za preživetje.“
Iz definicij človekove varnosti lahko razberemo, da je varnost treba obravnavati holistično.
Da lahko po tej paradigmi zagotovimo varnost, je treba proučiti mnoge, če ne vse, vidike
človekovega življenja. V nadaljevanju magistrskega dela tako obširna analiza ne bo mogoča,
pa vendarle, kot nakazujejo vseobsežne definicije človekove varnosti, so tudi podnebne
spremembe in degradacija okolja del te razprave. Ker se magistrska naloga osredotoča na
tvorjenje konfliktov zaradi okoljskih sprememb in degradacije okolja, bo predmet mojega
zanimanja predvsem relacija med okoljem in konflikti. V naslednjem poglavju bom zato
opisal, kakšno je vzročno-posledično razmerje med okoljem in konflikti.
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4.2 Okolje in varnost
V poznih osemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko se je hladna vojna končala, se je okoljska
varnostna tematika prvič resneje pojavila na mednarodnem dnevnem redu. V nekaterih
diskusijah je okolje bilo ozko povezano z mednarodno varnostjo. Nekaterim komentatorjem
se je zdelo očitno, da so ozonske luknje, degradacija tropskih deževnih gozdov in možnosti
podnebnih sprememb resne grožnje, ki zahtevajo resno obravnavo s strani vlad v svetu
(Dalby, 2008, str. 261). Medtem ko so nekateri teoretiki povezovali okolje z varnostjo že v
sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, pa je šele v poznih osemdesetih letih tovrstno
razmišljanje začelo vplivati na politične odločitve, medijsko poročanje in znanstvena
raziskovanja.
Koncept okoljske varnosti se je razvil iz mnogih virov, od katerih so bili prvi „think tanki“,
kot sta Institut svetovnih virov (angl. World Resources Institute) in Inštitut svetovnega
opazovanja v Washingtonu DC (angl. World Watch Institute in Washington DC). Tudi
Sovjetska zveza je v poznih osemdesetih letih dvajsetega stoletja spoznala, da je okoljska
varnost zelo pomembna, sploh po katastrofi v Černobilu. Istočasno je Svetovna komisija za
okolje in razvoj (angl. World Commission on Environment and Development) izdala svoje
poročilo O naši skupni prihodnosti (angl. on Our Common Future), kjer je podala potrebo po
ponovnem razmisleku o razvoju na način, ki bi ublažil revščino brez nadaljnjega degradiranja
številnih krajin. Za avtorje besedila se je zdelo samoumevno, da lahko degradacija okolja in
pomanjkanje virov vodita do politične nestabilnosti in konfliktov v mnogih regijah, zlasti tam,
kjer revni ljudje nimajo sredstev za preživetje (Dalby, 2008). Prav strah pred konflikti zaradi
pomanjkanja virov je bil eden izmed razlogov za razmišljanje v smislu trajnostnega razvoja.
Ideje komisije, včasih imenovane tudi Brundtlandova komisija, po norveški predsednici
komisije Gro Harlem Brundtland, so bile leta 1992 podlaga za vrh Združenih narodov o
okolju v Riu de Janeiru (Chatterjee in Finger, 1994).
V devetdesetih letih, po hladni vojni in v odsotnosti očitnega konvencionalnega sovražnika, ki
bi se spopadel z ameriško vojsko, so se na agendi Washingtona pojavile številne nove
grožnje. Droge, migracije, terorizem, rast prebivalstva, globalizacija in okolje so postale teme
razprav o tveganju in grožnjah. Zelo malo teh varnostnih groženj je zahtevalo izvajanje velike
vojaške moči, vseeno pa je v družbi, ki daje velik poudarek na vrednoto varnosti, okolje
postalo del varnostne politike. V devetdesetih letih je tako bil podpredsednik Al Gore
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odgovoren za pridobivanje pozornosti glede vprašanja neuspelih držav (angl. failed states) in
možnih okoljskih vzrokov za njihov politični razpad (Dalby, 2008).
Razprava o okolju in konfliktih je na začetku enaindvajsetega stoletja pokazala, da je okoljska
degradacija glavni dejavnik za številne konflikte na globalnem Jugu (Kahl, 2006).
Pomanjkanje razvoja je bilo povezano z okoljskim pomanjkanjem; revni so lačni zaradi
pomanjkanja hrane, ne zaradi revščine, za to pa je odgovorno pomanjkanje obdelovalnih
površin in padavin. Zapisano poenostavljeno, razmišljanje tedanjega časa je pokazalo, da
obstaja jasna delitev med tistimi, ki so neposredno ogroženi zaradi okoljsko ustvarjenih
političnih problemov na Jugu, in prosperitetnimi družbami na Severu (Kahl, 2006). Verjetno
najvplivnejše delo o vsem tem je esej Roberta Kaplana, ki je bil leta 1994 objavljen v reviji
Atlantic Monthly. Kaplan je dramatično zapisal: „Čas je, da dojamemo okolje za to, kar je:
nacionalno varnostno vprašanje enaindvajsetega stoletja. Politični in strateški vpliv
naraščajoče populacije, širjenje bolezni, krčenje gozdov, erozija tal, vodna degradacija,
onesnaženje zraka in morebiten dvig morske gladine v kritično prenatrpanih regijah, kot sta
delta reke Nil in Bangladeš, so procesi, ki bodo ustvarili masovne migracije in posledično
skupinske konflikte“ (Kaplan, 1994, str. 58).
Čeprav zgoraj naštete okoljske grožnje najbolj vplivajo na Jug, pa vsekakor obstaja vzrok za
zaskrbljenost na Severu, saj utegnejo nestabilnosti na Jugu učinkovati tudi na razviti Sever.
Okoljska degradacija na Severu le poredkoma privede do politične nestabilnosti, vendar pa
utegnejo socialni učinki na Jugu resno destabilizirati Sever (Dalby, 1999).
Koncept okoljske varnosti temelji na mnogih teoretikih in organizacijah ter vsebuje širok
spekter tematik, ki okolje povezujejo s političnimi sistemi, razvojem, degradacijo virov,
revščino, pomanjkanjem in migracijami. V nadaljevanju magistrskega dela bom predstavil
dve šoli mišljenja, ki okolje, konflikte in zgoraj naštete dejavnike združita v svojevrstna
modela. Prva šola se imenuje Torontska šola, ki temelji na pomanjkanju virov, druga pa
Švicarska šola, ki pomanjkanje virov opredeli le kot katalizator za socialno marginalizacijo in
posledično konflikte.
4.2.1 Torontska šola
Osrednja teza Homer-Dixonove teorije predpostavlja, da okoljske spremembe vodijo v
konflikte. Dixon je zato v nizu študij v devetdesetih letih dvajsetega stoletja skušal dokazati
povezavo med tema dvema spremenljivkama. Izkazalo se je, da je razmerje med okoljem in
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konflikti veliko kompleksnejše, kot se zdi na prvi pogled. Po pregledu velike količine
literature, vključno s političnimi vedami, ekonomijo in zgodovino, je prišel do zaključka, da
je v nekaterih okoliščinah okolje in konflikte mogoče statistično povezati, v večini primerov
pa je zelo malo dokazov, da degradacija okolja privede do konfliktov (Dalby, 2008). HomerDixon je kasneje nadaljeval raziskavo vzročne dinamike, ki bi lahko povezala okoljske
spremembe in „nedržavne razpršene“ konflikte, in predlagal nekatere verjetne povezave. V
svojem delu Okolje, pomanjkanje in nasilje (angl. Environment, Scarcity, and Violence) je
Homer-Dixon (1999) prišel do zaključka, da je za preprečitev konfliktov pomembno
obvladovanje družbenega stresa. Izkazalo se je tudi, da je okolje možno definirati zelo široko,
definicija vira pa je odvisna od vsakega akterja posebej. Čeprav je dokazal povezavo med
okoljskimi spremembami in konflikti, je hkrati prišel do zaključka, da enostavne
maltuzijanske predpostavke ne držijo. Kompleksna socialna dinamika je zato po njegovem
mnenju veliko večji vzrok za konflikte kot katerakoli enostavna predpostavka o pomanjkanju
(Homer-Dixon, 1999). V nadaljevanju poglavja bom podrobneje predstavil vzročnoposledični model pomanjkanja in konfliktov, saj mi bo model omogočil analizirati vzroke
konfliktov v Sahelu.
4.2.2.1 Interakcija virov okoljskega pomanjkanja
Homer-Dixon (1999, str. 74–76) opredeljuje dva vira okoljskega pomanjkanja, ki sta med
seboj povezana in pogosto v interakciji eden z drugim. Prvi vir pomanjkanja je zajemanje
virov (angl. Resource capture), drugi vir pa ekološka marginalizacija (angl. Ecological
marginalization).
Zajemanje virov se nanaša na zmanjšanje kakovosti in količine obnovljivih naravnih virov. V
kombinaciji z naraščanjem prebivalstva lahko pomanjkanje virov spodbudi močne skupine v
družbi, da premaknejo porazdelitev virov v njihovo korist. To lahko vodi do pomanjkanja v
revnejših in šibkejših skupinah, ki jim je dostop do virov onemogočen s strani močnejših
skupin. To interakcijo Homer-Dixon (1999, str. 74) imenuje „zajemanje surovin“.
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Slika 4.1: Zajemanje surovin

Vir: Homer-Dixon (1999).
Ekološka marginalizacija pa se nanaša na neenako porazdelitev surovin in migracije.
Pomanjkanje surovin v kombinaciji z naraščanjem prebivalstva lahko povzroči migracije na
območja, ki so že v osnovi ekološko občutljivejša. To so območja, kot so: strma gorska
pobočja, območja, kjer obstaja nevarnost dezertifikacije, in tropski deževni gozdovi. Visoka
gostota prebivalstva na teh območjih skupaj s pomanjkanjem znanja in kapitala za zaščito
lokalnih virov povzroča resno okoljsko škodo in kronično revščino. Ta proces Homer-Dixon
(1999, str. 77–80) imenuje „ekološka marginalizacija“.
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Slika 4.2: Ekološka marginalizacija

Vir: Homer-Dixon (1999).
4.2.2.2 Socialni učinki pomanjkanja virov
Okoljsko pomanjkanje in različni vzorci njegovih interakcij, vključno z zajemanjem virov in
ekološko marginalizacijo, lahko povzročijo nešteto sprememb v družbah v razvoju. Krčenje
pašnikov onemogoča proizvodnjo hrane, uničevanje gozdov zmanjša količino razpoložljivega
lesa za gradnjo in pripravo hrane, uporaba nedovoljenih sredstev pri ribolovu in industrijske
odplake pa krčijo populacijo rib (Homer-Dixon, str. 80–81). Po Torontski šoli je tako mogoče
opredeliti pet najpomembnejših družbenih učinkov, ki nastajajo kot posledica okoljskega
pomanjkanja (naravnega in družbenega) in posamično ali v kombinaciji znatno povečajo
verjetnost nasilja v državah v razvoju (Homer-Dixon, str. 80):
• omejena kmetijska produktivnost, pogosto v ekološko marginalnih regijah;
• omejena gospodarska produktivnost, ki v glavnem prizadene ljudi, ki so močno odvisni od
okoljskih virov ter so ekološko in gospodarsko obrobni;
• migracija teh prizadetih ljudi v iskanju boljših življenj;
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• večja segmentacija družbe, običajno zaradi etničnih cepitev;
• motnje institucij, zlasti države.
Ti družbeni učinki so pogosto vzročno povezani, včasih tudi s povratnimi zvezami. Na
primer: migracije, ki jih povzroči padec proizvodnje hrane, lahko zmanjšajo količino
razpoložljive delovne sile, kar še dodatno moti proizvodnjo hrane. Gospodarski problemi
lahko vodijo do migracij ljudi z bogastvom in izobrazbo, ki po drugi strani motijo delovanje
univerz, sodišč in institucij gospodarskega upravljanja, ki so ključnega pomena za zdravje in
gospodarstvo (Homer-Dixon, str. 81).
Pomembno je opomniti, da okoljsko pomanjkanje ni dovolj velik vzrok za zgoraj naštete
učinke. Okoljsko pomanjkanje vedno deluje z drugimi dejavniki, zato da povzroči zgoraj
naštete učinke. Zato Homer-Dixon poudarja, da moramo biti pozorni na kontekstualne
dejavnike, ki so edinstveni za vsak socioekonomski sistem in vplivajo na relacijo med
pomanjkanjem in socialnimi učinki. Ti kontekstualni dejavniki vključujejo fizične lastnosti
danega okolja, kot je občutljivost na naravne spremembe ali človeške posege v okolje
(Homer-Dixon, str. 80–81).
Kritiki Homer-Dixonovega modela poudarjajo, da lahko naštete socialne posledice pripišemo
kontekstualnim dejavnikom, zlasti neuspešnim politikam in institucijam. Po njihovem mnenju
je pomanjkanje virov le katalizator, ki aktivira nakopičene socialne pritiske. Homer-Dixon na
kritiko odgovarja, da socialnih učinkov pomanjkanja naravnih virov ni mogoče razumeti tako
simplistično, temveč jih moramo razumeti kot globok osnovni stresor socialnih sistemov, ki
ustvarjajo učinke z interakcijo s kontekstualnimi dejavniki, ki so edinstveni za vsako družbo
(Dalby, 2008).
4.2.2.3 Okoljsko pomanjkanje in konflikti – kombinirani model
Model okoljskega pomanjkanja in konfliktov se začne s fizičnimi in kontekstualnimi
dejavniki. Globalno segrevanje, deforestacija in degradacija poljedelskih površin (vključno z
erozijo, degradacijo mineralov v zemlji in povečanjem deleža soli) povzročajo spremembe v
hidroloških ciklih, dvig morja, ekstremne vremenske fenomene, širitev bolezni, pogostejše
suše in poplave (Homer-Dixon, 1999, str. 131–141). Ti dejavniki zmanjšujejo razpoložljive
vire, kar ustvari pomanjkanje. Pomanjkanje se lahko pojavi zaradi treh razlogov: s padcem
dobave ključnega vira (zaradi naravnih ali družbenih dejavnikov), s povečanjem
povpraševanja po viru (z zvišanjem populacije) in s spremembo v relativni dostopnosti
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različnih skupin do vira. Te vire pomanjkanja Homer-Dixon imenuje pomanjkanje zaradi
„povpraševanja,“ „ponudbe“ in „strukture“. Pomanjkanje zaradi ponudbe nastane, ko se vir
izčrpa ali degradira; pomanjkanje zaradi povpraševanja nastane, ko zaradi povečanega
povpraševanja posameznik dobi manj določenega vira; strukturno pomanjkanje pa se lahko
poveča, ko določene skupine dobijo nesorazmerno velike količine vira, medtem ko druge
skupine dobijo premajhne deleže (Homer-Dixon, 1999, str. 48). Pomanjkanje zaradi
povpraševanja, ponudbe in strukture učinkuje (posamično ali v interakciji) na pomanjkanje
obdelovalnih površin, vode, gozdov in rib. To povečanje pomanjkanje virov lahko zmanjša ali
omeji produktivnost lokalnih, regionalnih in nacionalnih gospodarstev. Prizadeti ljudje, ki
običajno izhajajo iz že tako najranljivejših družbenih slojev, se selijo ali pa so izgnani v druga
ruralna območja ali mesta. Ti migranti pogosto sprožijo medskupinske (etnične) konflikte, ko
se naselijo na območja, kjer prebivajo druge etnične skupine, saj se zaradi prevelikega števila
prebivalstva lokalno bogastvo porazdeli (Homer-Dixon, 1999, str. 47–49). Migracije, izguba
produktivnosti in kopičenje bogastva elit povzročajo družbeno segmentacijo, ki poglablja
konflikte identitet skupin. Oslabijo tudi lokalne in nacionalne institucije, ki zmanjšujejo
osrednji nadzor nad etničnimi rivalstvi ter povečujejo moč upornikov in elit, ki izpodbijajo
državno oblast. Omenjeni učinki tako lahko povzročijo vrsto konfliktov, ki zajemajo
uporništva, državne udare ali etnične konfrontacije (Homer-Dixon, 1999, str. 134).
Slika 4.3: Okoljsko pomanjkanje in konflikti

Vir: Homer-Dixon (1999).
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4.2.3 Švicarska šola
Tako kot Homer-Dixon tudi Švicarska šola o okoljskih konfliktih navaja, da motnje v okolju
niso edini dejavnik za nastanek konfliktov. Okoljske motnje so po mnenju Güntherja
Baechlerja (1999) samovgrajen sindrom, ki otežuje analizo konfliktov. Po mnenju tega
teoretika enaki vzroki nimajo vedno enakih učinkov, saj obstajajo različne intervencijske
spremenljivke, ki vodijo do različnih rezultatov. Vseeno pa študije primerov kažejo, da
obstajajo številni dokazi učinkov okoljskih sprememb na genezo konfliktov. Naravno okolje
za Švicarsko šolo samo po sebi ne pomeni glavnega katalizatorja za konflikte, temveč ta
opredeljuje tudi druge socioekonomske dejavnike (Baechler, 1999). Medtem ko v nekaterih
primerih okoljske spremembe same po sebi lahko delujejo kot katalizator za konflikte, pa je
treba izpostaviti, da okoljske spremembe v drugih primerih delujejo kot družbeno-naravna
transformacija. Polanyi (1995, str. 87–101, v Baecher2, 1999, str. 167) te transformacije
označi kot „velike transformacije ruralnih družb“. V mnogih primerih, vendar ne vedno,
takšne transformacije vključujejo tudi nasilje. V teh primerih je transformacija družb
opredeljena kot zahteva ali dejavnik za nastanke konfliktov.
Povezava med degradacijo okolja in nasiljem je po mnenju Baechlerja relativno šibka
korelacija proti dejavnikoma, kot sta revščina in omejena državna učinkovitost. Po mnenju
Güntherja Baechlerja (1999) obstajajo dokazi za to predpostavko. Revščina diskriminiranih
ruralnih populacij in degradacija sta tesno prepleteni, še zlasti na geografskih območjih z
občutljivimi okoljskimi pogoji. To so območja z omejenimi količinami vode in občutljiva
gorska območja z visokim deležem ruralnega prebivalstva, ki je močno odvisno od
obnovljivih naravnih virov (Baechler, 1999, str. 168). Če revščina in neučinkovitost
državnega aparata vodita do nasilja, konfliktov in vojn, revščina in neučinkovitost pa vodita
do transformacije okolja na prizoriščih, kjer se pojavljajo konflikti, potem mora obstajati
korelacija med transformacijo okolja in konflikti. Podatki kažejo, da imajo države (44 od 48
manj razvitih držav in 31 od 69 srednje razvitih držav), kjer se pojavlja največ konfliktov,
najresnejše probleme z degradacijo okolja. K tem dejstvu lahko še dodamo, da družbe z
velikim deležem prebivalstva v kmetijskem sektorju živijo v državah, ki jih je mogoče
opredeliti kot politično nestabilne, nedemokratične ali oboje. Tako je mogoče trditi, da
posebne družbenopolitične okoliščine, in torej ne degradacija okolja kot takšna, določijo,
kakšen okoljski konflikt nastane (Baechler, 1999, str. 169).
Polanyi, K. (1995). Politische und okonomische Ursprunge von Gesellschaften und
Wirtschaftssystemen. Frankfurt: Suhrkamp.
2
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Tako Baechler (1999, str. 169) opredeli sedem različnih vrst konfliktov, ki jih katalizira
okolje:
1. konflikti, ki nastanejo zaradi razmerja med osrednjimi in obrobnimi regijami. Konflikti
centra in periferije nastajajo zaradi stičnih območij (angl. fault lines) med razvitim
industrijskim centrom in tradicionalnimi obrobnimi območji, ki jih transformirajo industrijski
projekti (veliki državni agrarni, rudarski ali drugi projekti);
2. etnopolitični konflikti, ki nastanejo med etničnimi skupinami. Takšni konflikti nastanejo
zaradi deljenja degradiranih ekocon etničnih skupin ali naseljevanja na sosednje ekocone z
omejenimi količinami virov;
3. interegijski migracijski konflikti, ki nastanejo zaradi migracij sicer istih etničnih skupin. Ti
konflikti nastanejo zaradi naseljevanja ljudi iz manj rodovitnih območij na bolj rodovitna ali
urbana območja, kjer ustvarjajo pritiske med lokalnim prebivalstvom in migranti;
4. čezmejni migracijski konflikti, kjer migranti iz ene države želijo zbežati iz neproduktivnih
degradiranih območij na produktivnejša območja druge države;
5. konflikti populacijskih pritiskov, kjer visoka gostota prebivalstva v ruralnih območjih
sproži lokalne konflikte ali migracije, ki vodijo v konflikte na območjih naseljevanja;
6. mednarodni konflikti zaradi vode, kjer neenakomerna porazdelitev vode med zgornjimi in
spodnjimi tokovi rek sproži pritiske, grožnje ali vojno;
7. globalizirani oziroma distančni konflikti, kjer so povzročitelji in prejemniki okoljske
degradacije locirani v geografsko različnih predelih. Okoljska degradacija je v tem primeru
lahko obravnavana kot vrsta tuje agresije ali kot neokolonializem.
Za boljše razumevanje vzročno-posledičnega modela okolja in konfliktov Baechler (1999, str.
170) zmanjša zapletenost tako, da sedem zgoraj naštetih konfliktov uvrsti v tri splošne
skupine s skupnimi kazalniki:
I.

marginalizacija revščine kot vzorec, kjer so revni segmenti družbe primorani
proizvajati za življenje potrebne dobrine v marginaliziranih ekoloških conah (območja
suš, strma pobočja, oddaljena gorska območja itd.);

II.

nacionalne in mednarodne arene žrtvovanja, kjer centralne vlade (pogosto z
multinacionalkami) razvijejo „otoke“ moderne industrije, ki degradirajo oddaljene
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ekocone, ki so v uporabi lokalnih etičnih skupin, kmetovalcev, majhnih obrtnikov ali
drugih skupin;
III.

visoka mednarodna odvisnost, kjer se zrcali mednarodna asimetrija moči, ki jo
povzroči: (a) neenak dostop do vode med zgornjimi in spodnjimi tokovi rek ali (b)
neenaka porazdelitev okoljskega onesnaženja med proizvajalci in prejemniki.

Vsi trije vzorci opredeljujejo okoljsko diskriminacijo kot vzrok za konflikte. Okoljska
diskriminacija je skupni imenovalec ne samo za vse zgoraj naštete konflikte, temveč tudi za
povezovanje med strukturnimi problemi okoljske degradacije in akterji. Zato okoljska
diskriminacija predstavlja izhodiščno točko za Baechlerjev model.
4.2.3.1 Temeljne predpostavke modela
Izhodiščna točka za Baechlerjev model konfliktov in okolja je okoljska diskriminacija, ki
temelji na socialnih, etničnih, jezikovnih, verskih ali regionalnih identitetah. Te skupine
doživljajo neenakost v smislu materialne blaginje, varnosti preživetja in družbene
participacije v povezavi z okoljem in drugimi akterji. Model predpostavlja, da so degradacija
obdelovalnih površin, pomanjkanje vode in izrabljene populacije rib pomembne za analizo
konfliktov samo v primeru, kadar študije kažejo diskriminacijo skupin v odnosu do virov
(Baechler, 1999). V tem modelu so skupine, ki predstavljajo akterje, sistematično omejene pri
dostopu do naravnega kapitala v primerjavi z drugimi skupinami v njihovi družbi (Baechler
1999, str. 175). To je prilagojen koncept Taylorja in Jodica (1994, str. 71, v Baechler3, str.
175), ki sta raziskovala intenzivnost ekonomske diskriminacije. Po mnenju Švicarske šole je
nemogoče vzpostaviti neposredno korelacijo med stanjem okolja in političnimi odločitvami,
zato je diskriminacija opredeljena tako, da poveže fizično in socialnopolitično okolje. To stori
tako, da predstavi indikatorje, ki se razlikujejo v dveh smereh: (1) indikatorje socialnoekonomskih trendov ter (2) indikatorje političnih in institucionalnih mehanizmov, priložnosti
in preference akterjev (Baechler, 1999, str. 176). Baechler (1999, str. 176–179) tako opredeli
sedem predpostavk (in tri podpredpostavke), ki jih je mogoče združiti v skupen model.
1. „Večja kot je okoljska diskriminacija na nekem področju, več možnosti obstaja, da se ti
akterji organizirajo proti virom diskriminacije.“ Okoljski konflikti večinoma postanejo nasilni
3

Taylor, C. L. in Jodice, D. A. (1994). World handbook of political and social indicators.
London: Yale University Press.
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v državah v razvoju. Za to obstajata dva razloga: prvič, zaradi nizkega razvoja in stabilnosti
države ter slabega delovanja države, in drugič, zaradi hitrega družbenega in okoljskega
preoblikovanja agrarne družbe.
2. „Bolj kot so žrtve okoljske diskriminacije odvisne od omejenih virov, večja je možnost za
organizacijo skupin in konfliktov.“ Okoljska diskriminacija najverjetneje učinkuje na bolj ali
manj koherentne akterje v določenem območju. Ti akterji lahko predstavljajo skupnosti ali
skupine, kot so mali ruralni proizvajalci (kmetje in pastirji), etnične manjšine, avtohtone in
verske skupine ali katerekoli druge skupine. Konkurenca za omejene vire znotraj skupin se
tako prepleta z medskupinskimi prizadevanji. Okoljski stres povzroči identifikacijo
posameznika s svojo skupino, ta identifikacija pa oblikuje akterje (skupine), ki tekmujejo za
omejene vire. Tako skupinska kohezija sproži medskupinske konflikte za omejene vire ob
obmejnih območjih drugih skupin. Na ta način nastajajo etnični konflikti med priseljenci in
lokalnim prebivalstvom, kmetovalci in nomadi, avtohtonim prebivalstvom in predstavniki
industrije ter podeželskim in urbanim prebivalstvom.
3. „Skupinska kohezija se poveča do te mere, da se diskriminirani akterji naselijo na
občutljiva območja, kot so marginalizirane ekoregije, območja nacionalnega žrtvovanja ali
deljena (obmejna) območja izvorov rek.“ Skupinska kohezija glede mednarodnih konfliktov
zaradi rek ni nujen pogoj, vendar pa lahko preobremenjenost izkoriščanja virov v zgornjih
obrežjih povzroči skupinsko kohezijo v spodnjem obrežju.
4. „Šibkejši kot so regulativni mehanizmi države, večja je možnost za tvorjenje strateških
skupin, ki se pogosto zatekajo k nasilju.“ Ta dejavnik se nanaša na dinamiko prebivalstva na
določenem območju. Lokalni ali regionalni podeželski ter tudi periferno-urbani skupki z
visoko gostoto prebivalstva vplivajo na obseg in intenzivnost diskriminacije skupin, ki so
visoko odvisne od obnovljivih virov ali naravnega kapitala. Ena izmed posledic tega pritiska
je netrajnostna uporaba virov ali migracija na marginalizirana območja.
5. „Večji kot je pritisk zaradi stopnje rasti in gostote prebivalstva, večja je verjetnost
strateških skupin za nasilje.“ Poleg struktur Baechlerjev model zajema tudi institucije in
akterje. Do okoljskih konfliktov ne pride samo v primeru, ko akterji ne delujejo v določenem
političnem in institucionalnem okviru. Konflikti in vojne nastanejo v nedemokratičnih
političnih okoljih, tam, kjer je stabilnost držav nizka in kjer lokalni mehanizmi ne vzdržijo
pritiska socialnih sprememb, ki jih povzroča nepopolna modernizacija. To ne pomeni nujno,
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da se nasilje pojavlja samo v državah z močno vojaško močjo ali represivnim režimom,
temveč pomeni, da so na voljo različni nelinearni dejavniki in možnosti:
6a. „Šibkejša kot je stabilnost in uspešnost države, bolj verjetno je, da se oblikujejo
potencialne koherentne strateške skupine, katerih cilj je organizirati nasilne ukrepe.“ Na
območjih, kjer državni organi uporabljajo skrajno silo (pokoli, mučenje in genocid), velja, da
obstaja manj verjetnosti za izpodbijanje državne oblasti zaradi strateških skupin, saj ne
morejo organizirati upora ali pa se bojijo njegovih posledic.
6b. „Bolj ekstremna sila kot je uporabljena, manj je možnosti za nasilje.“ Ta teza se nanaša na
model Gurra (1994, str. 83, v Baechler4, 1999, str. 177), ki navaja, da obstaja posledično
razmerje med obsegom etničnega nasilja in ravnjo nasilja političnega ravnanja. Baechlaer na
podlagi tega sklepa, da ima ekstremna represija enak učinek kot marginalizacija skupin:
atomizacija, negotovost v preživetju, socialni strahovi in apatija ter v najboljšem primeru
migracije ali beg. Zato nerepresivne države omogočajo skupinam, ki so predmet
diskriminacije, da se organizirajo. Učinki zunanjih dejavnikov v povezavi z učinki šibkega
stanja so tako zelo zapleteni. Najprej je treba poudariti, da če se okoljska transformacija zgodi
v kontekstu zgodovine, obstajajo tendence nasilja v družbi, zato je v takšnih državah prag za
uporabo nasilja na dokaj nizki ravni. Ta percepcija akterjev o nasilju pogosto sproži nasilne
reakcije. Zgodovinski konflikti se zato lahko razširijo neposredno v arene, kjer so družbeni
odnosi že ogroženi zaradi diskriminacije na področju okolja. To lahko skupine izkoristijo tudi
za dodajanje goriva zgodovinskim konfliktom.
7a. „Nižji kot je prag nasilja na splošno, večja je verjetnost strateških skupin, da uporabijo
nasilje, zlasti na svojih lokalnih geografskih območjih.“ Eksterni dejavniki lahko sprožijo
razmerja med večnacionalnimi podjetji in enotami na ravni države, ki so namenjene
izkoriščanju naravnega kapitala na določenem prizorišču. Takšni projekti pogosto
simbolizirajo zlo, ker včasih uničijo sisteme za preživetje brez kakršnegakoli nadomestila za
akterje. Projekti, kot so jezovi in rudniki, ustvarjajo mednarodna območja žrtvovanja, kjer je
degradacija okolja znatna in kjer pogosto domujejo koherentne skupine. Zato velja:
7b. „Več kot je okoljske degradacije zaradi mednarodnih industrijskih projektov, večja je
možnost za nasilne odzive strateških skupin.“ Mednarodne okoljske organizacije, kot so
Greenpeace, WWF, IUCN in Prijatelji Zemlje, lahko sprožijo konflikte, saj prispevajo k

4

Gurr, T. R. (1994). Ethnic conflict in world politics. Boulder: Westview Press.
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okoljski ozaveščenosti in znanju. Po eni strani ozaveščenost lokalnih akterjev spodbuja
prizadeto populacijo, da tvori strateške skupine, katerih cilj je varovanje okolja proti tujim
agresorjem. Po drugi pa takšne organizacije spodbujajo varovanje okolja z miroljubnimi
sredstvi, zato lahko prispevajo k nenasilnemu reševanju nastajajočih konfliktov. To se lahko
zgodi zaradi povečanja svetovne ozaveščenosti ali izboljšave pogojev za sodelovanje, uporabe
virov, pogajanj, posredovanj in arbitraž. Zato iz tega sledi:
7c. „Večja kot je vloga nevladnih mednarodnih okoljevarstvenih organizacij, manjša je
verjetnost za konflikte.“
4.2.3.2 Baechlerjev model konfliktov in okolja
Model okoljskih konfliktov povezuje sedem zgoraj opisanih tez, razmerje pa je predstavljeno
s spodnjim diagramom (slika 4.4) (Baechler, 1999, str. 180).

Slika 4.4: Transformacija okolja, socialni učinki in konflikti

Vir: Baechler (1999).
Glavni koncept modela je okoljska diskriminacija, ki jo dopolnjujeta politično-ekološka in
družbeno-ekološka dimenzija. Okoljski konflikti po Baechlerjevem (1999) modelu se lahko
začnejo na več načinov:
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(I) konflikti se začnejo s transformacijo okolja. Zaradi transformacije okolja obstaja večja
možnost, da se razvije okoljska diskriminacija ljudi, kar posledično pomeni, da se akterji
organizirajo proti virom pomanjkanja (1). Ker so akterji okoljsko diskriminirani, postanejo
visoko odvisni od okolja, to pa pomeni, da obstaja večja možnost za konflikte (2). Okoljska
odvisnost tvori skupinsko kohezijo, ki se poveča, če so se akterji prisiljeni seliti na ekološko
ranljiva območja (3);
(II) transformacija okolja vodi neposredno v okoljsko odvisnost (2), kar ustvari skupinsko
kohezijo (3);
(III) transformacija ljudi vodi neposredno do skupinske kohezije (3);
(IV) transformacija ljudi vodi v populacijsko dinamiko (naraščanje gostote prebivalstva), kar
lahko ustvari strateške akterje (5), ki ustvarjajo skupinsko kohezijo (3).
Kot je razvidno iz zapisanega, obstajajo različne poti, ki se vse končajo s skupinsko kohezijo.
Ko se tvori skupinska kohezija, obstajata po Baechlerju dve smeri, ki vodita do konfliktov:
A) skupinska kohezija spodbudi državne organe, da se odzovejo z represivnimi ukrepi. Bolj
ko so ti ukrepi represivni, manjša je možnost za nasilje s strani strateških skupin (6a), vendar
uničevanje skupin vodi v slabo državno delovanje, kar lahko samo po sebi vodi v konflikte.
Če se konflikt ne razvije, to pomeni, da je režim najverjetneje uporabil zelo nasilne represivne
ukrepe (6b), kar pomeni, da je vodstvo države mogoče klasificirati kot represivni režim.
Represivni režimi lahko zaradi dojemanja akterjev vodijo v nasilje ali pa povzročijo eksterno
posredovanje. Eksterno posredovanje lahko neposredno vodi k nasilju. Če eksterni vplivi ne
povzročijo nasilja, lahko povzročijo pomanjkanje delovanja državnih mehanizmov (7a, b, c),
kar vodi v nasilje. Nasilje pa lahko nastane tudi po drugi poti;
B) skupinska kohezija povzroči pomanjkanje mehanizmov (4), kar lahko povzroči nasilje ali
pa privede do eksternih vmešavanj. Eksterna vmešavanja lahko sama po sebi povzročijo
nasilje ali pa ustvarijo represivne režime. Represivni režimi lahko zaradi dojemanja
prebivalstva sami po sebi vodijo v konflikte ali pa povzročijo slabo delovanje države (6b), ki
vodi v nasilje. Tako se zaključi tudi druga zanka Baechlerjevega modela.
Torontska in Švicarska šola omogočata identificirati dejavnike, ki vodijo v konflikte. To bosta
prav zagotovo koristna teoretska okvira, ki mi bosta pomagala analizirati vzroke konfliktov in
mi bosta tako omogočila potrditi ali zavrniti moje hipoteze. Še preden začnem z analizo
konfliktov, pa je treba analizirati podnebne spremembe in degradacijo okolja v regiji. Zato
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bom v naslednjem poglavju opisal podnebne spremembe (spremembe temperatur, padavin in
pojavov suš) ter degradacije okolja v regiji.
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5 Podnebne značilnosti Sahela

Sahel je območje v osrčju Afrike, ki predstavlja tranzicijsko cono med Saharo na severu in
vlažnim tropskim podnebjem na jugu. Sahelska regija Afrike je polsuho območje pašnikov,
grmičevja in redkih gozdov, ki se razteza 5000 km od zahoda proti vzhodu ter vključuje
Mavretanijo, Senegal, Mali, Burkina Faso, Niger, manjši del Nigerije in Sudan. Regija
vsebuje nekatera večja mesta, kot so Dakar (Senegal), Niamey (Nigerija), Bamako (Mali) in
Kartum (Sudan), vendar večina prebivalcev živi na podeželju, kjer se pretežno preživljajo s
kmetijstvom (Suleiman, 2018).
Geografsko območje Sahela je na splošno obravnavano kot zelo občutljivo na podnebne
spremembe, saj je lokalno prebivalstvo močno odvisno od kmetijstva in živinoreje.
Ponavljajoče se suše v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja so povzročile
hudo lakoto, podhranjenost, bolezni, izgubo življenj in ogromne migracije ljudi po celotni
regiji (OECD, 2013, str. 62). Nekatere študije sicer kažejo, da so se od takrat količine padavin
povečale, vendar pa se v regiji še vedno pojavljajo suše in neobičajni vzorci sezonskih
padavin (OECD, 2013, str. 15). Zaradi tega relativnega okrevanja padavin se je fokus raziskav
premaknil iz proučevanja dezertifikacije na dejstvo, da je regija postala bolj zelena v zadnjih
dveh desetletjih (Odekunle, Andrew in Aremu, 2008).
Čeprav v znanstvenem svetu obstaja splošen konsenz o podnebnih spremembah, pa so si
raziskovalci veliko manj enotni glede prihodnosti teh sprememb. Medvladni forum o
podnebnih spremembah (angl. Intergovernmental panel on climate change) je v svojem
četrtem poročilu poudaril, da v znanstvenih krogih prihaja do različnih podnebnih scenarijev
za Sahel (Odekunle, Andrew in Aremu, 2008). Medtem ko nekateri modeli nakazujejo, da bo
regija postala suha, drugi modeli nakazujejo, da bi se v prihodnosti padavine lahko povečale
(Odekunle, Andrew in Aremu, 2008). Projekcije o temperaturah so po drugi strani bolj enotne
in kažejo na njihovo splošno povečanje, še zlasti v poletni sezoni (OECD, 2013, str. 15).
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5.1 Temperature v regiji
Spodnja slika (5.1) prikazuje povprečne sezonske temperature Sahela. Rdeča črta prikazuje
povprečno izmerjene temperature v Sahelu med letoma 1970 in 2006, medtem ko modra in
zelena črta prikazujeta pet- in desetletno povprečje. Leta 1970 je bila povprečno izmerjena
temperatura 30,2 °C, medtem ko je leta 2006 ta vrednost znašala 31 °C. Podatki kažejo, da je
v Sahelu prišlo do splošnega povečanja temperatur med letoma 1970 in 2006 (Wagg, 2008).
Slika 5.1: Povprečna temperatura v Sahelu od leta 1970 do leta 2006

Vir: Wagg (2015).
Posamezne države Sahela zaradi različnih geografskih dejavnikov doživljajo različne
vrednosti povečanja temperatur. Južni Mali in majhna območja v Burkina Fasu so edini
predeli regije, ki so med letoma 1970 in 2006 doživeli zmanjšanje povprečne sezonske
temperature. Na splošno v Sahelu velja, da so se temperature v povprečju povečale med 0,5
°C in 2 °C (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2014). Najvišje povečanje
temperatur se je pojavilo v državah na severu regije, vključno z zahodnim delom Mavretanije
in vzhodnim delom Čada, kjer se je povprečna temperatura povečala tudi do 2 °C. Povečanje
temperatur med 1 °C in 1,5 °C je bilo zabeleženo v Mavretaniji, Maliju, Čadu in severnem
delu Nigra, v državah vzdolž Atlantske obale (v Senegalu in na jugu Burkina Fasa) pa so se
temperature povečale med 0,5 °C in 1,0 °C (Intergovernmental Panel on Climate Change,
2014). V južnem delu Malija, severozahodnih predelih Burkina Fasa, delih Senegala,
jugozahodnega Nigra in v večini Nigerije pa je prišlo do manj izrazitih povečanj. V teh
predelih so se temperature v povprečju dvignile za 0,5 °C. Zbrani podatki prav tako kažejo, da
je med letoma 1976 in 2006 skoraj polovica celotne površine ter polovica prebivalstva v
Sahelu izkusila povečanje povprečne temperature med 0,5 °C in 1 °C. Okoli 15 %
prebivalstva je izkusilo povečanje temperature med 1,0 °C in 1,5 °C, kar predstavlja približno
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tretjino celotnega geografskega območja Sahela (Intergovernmental Panel on Climate
Change, 2014).

5.2 Padavine in suše
Povprečna letna količina padavin v Sahelu danes znaša 100–200 mm na severu, kjer Sahel
meji na Saharo, in 500–600 mm na jugu. Padavine v Sahelu so običajno omejene na poletne
mesece, ko deževno obdobje traja od enega do dveh mesecev na severu in od štiri do pet
mesecev na jugu. Redko se padavine pojavijo tudi pozimi, vendar na splošno prinašajo manj
kot 25 mm padavin. V regiji obstaja močna enotnost podnebja in vegetacije, kar lahko dobro
razberemo iz spodnjega zemljevida (slika 5.2), ki prav tako kaže močan gradient padavin od
severa proti jugu.
Slika 5.2: Količina povprečnih padavin v Sahelu

Vir: US Geological Survy (2014).
Zaradi enotnosti podnebnih značilnosti, ki se raztezajo od zahoda proti vzhodu, se Sahel
pogosto obravnava kot en meteorološki subjekt. Vendar pa je treba opozoriti, da v regiji
obstajajo znatni kontrasti, zlasti glede variabilnosti podnebnih in cirkulacijskih dejavnikov, ki
se spreminjajo iz leta v leto. To še posebej velja na vzhodu regije (Sudan), kjer kompleksna
topografija spreminja standardne vzorce podnebja. Slika 5.2 nakazuje, da se razpon padavin v
regiji giblje od 100 mm do 600 mm, Dai in drugi (2004) pa navajajo, da je bila povprečna
količina padavin v regiji od leta 1920 do leta 2003 povprečno 506 mm.
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Ker se ena izmed mojih hipotez navezuje na suše, bom v nadaljevanju podrobneje opisal
razsežnosti suš v Sahelu. Suše so podnebni dejavnik, ki ima močno vlogo pri ustvarjanju
pomanjkanja. Dolgotrajne suše povzročajo degradacijo vode, obdelovalnih površin,
dezertifikacijo, lakoto, bolezni, migracije ter vrsto drugih naravnih in socialnih učinkov
(Grainger, 1990). Zatorej je pomembno razumeti, v kakšnem obsegu in intenzivnosti se suše
pojavljajo v Sahelu.
Negativno odstopanje padavin (suše) Dai (2011, str. 45) definira kot „ponavljajoč se
ekstremni podnebni dogodek v nekem obdobju in območju, kjer je količina padavin manjša
od običajnega lokalnega povprečja“. Spodnja slika (5.3) prikazuje anomalije padavin od leta
1920 do leta 2005. Kot je razvidno iz slike, je obdobje med letoma 1982–1983 predstavljalo
največjo anomalijo padavin v merjenem obdobju (170 mm). Od leta 1982 do leta 2005 so se
padavine v določenih letih nekoliko popravile, vendar v večini let ne dosegajo vrednosti
obdobij pred letoma 1982–1983. Slika (5.3) dokazuje tudi, da je Sahel v svoji preteklosti
doživel tri obdobja suš: 1920–1927, 1941–1950 in daljše obdobje, ki se je začelo v
sedemdesetih letih prejšnjega stoletja in je še vedno v teku, kljub nekaterim prekinitvam
zaradi neobičajnih primerov padavin. Slika (5.3) razkriva, da so v Sahelu suše dokaj pogost
pojav, ki se pojavlja redno, odstopanja padavin pa so od leta 1970 v primerjavi z obdobjem
pred tem večja. Slika (5.3) tako vsekakor dokazuje postopno zmanjšanje količin padavin od
leta 1920 do leta 2005.
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Slika 5.3: Prikaz anomalij padavin od leta 1920 do leta 2005

Vir: Dai (2004).
5.2.1 Voda in konflikti
Iz prejšnjih poglavij je razvidno, da je količina padavin od leta 1920 drastično upadla,
temperature so se v povprečju povečale, suše pa postajajo dolgotrajnejše in pogostejše.
Kombinacija vseh dejavnikov povzroča naravno degradacijo jezer, rek in podtalne vode (kot
bom dokazal v naslednjem poglavju, sta obseg in trajnost degradacije trenutno še vprašljiva),
ki v kombinaciji z družbenimi učinki (prekomerno namakanje, uporaba vode za industrijo in
različne gospodarske projekte) še dodatno pospešuje degradacijo in ustvarja pomanjkanje.
Kot je razvidno iz predstavitve Torontske in Švicarske šole v četrtem poglavju naloge, sta
pomanjkanje in okoljska degradacija dejavnika, ki učinkujeta na tvorjenje konfliktov. Ker je
sveža voda temeljni naravni vir, ki je sestavni del vseh ekoloških in družbenih dejavnosti,
vključno s proizvodnjo prehrane, energije, transportacijo, odstranjevanjem odpadkov,
razvojem industrije in zdravjem ljudi, lahko predvidevam, da ima močno vlogo pri tvorjenju
konfliktov, še posebej tam, kjer je populacija močno odvisna od primarnih gospodarskih
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dejavnosti. V nadaljevanju poglavja bom zato opisal vlogo (predvsem rek in jezer) vode pri
tvorjenju konfliktov.
Kjer je voda omejena, lahko konkurenca za omejene zaloge vode povzroči tekmovanje med
državami na mednarodni ravni ali akterji na lokalni ravni. Gleick (1993) navaja, da obstajajo
številne ravni, na katerih se lahko pojavljajo konflikti zaradi vode: opredeli regionalne spore
med lokalnimi skupnostmi, konflikte med nacionalnimi političnimi skupinami, konflikte
zaradi mej med dvema državama in konflikte med več državnimi akterji, ki nimajo skupnih
mej. Ti konflikti so lahko zakoreninjeni v političnih ali ekonomskih vzrokih in se lahko
odražajo v nasilju ali diplomatskih sankcijah. Homer-Dixon, Boutwell in Rathjens (1993) so
dokazali, da so konflikti zaradi vode bolj verjetni na lokalni in regionalni ravni ter v državah v
razvoju, kjer naravni viri predstavljajo večji pomen za preživetje in jih je težje nadomestiti ali
dopolniti.
V večini primerov neenakost v dostopu do vodnih virov vodi k večji revščini, skrajšanju
življenjske dobe in bedi (socialnih učinkov). Ti dejavniki sicer neposredno ne učinkujejo na
nastajanje konfliktov, toda v nekaterih primerih vodijo do napetosti med lokalnimi akterji in
ustvarjajo okoljske begunce, ki prečkajo meje ter zaostrujejo razmere med avtohtonim
prebivalstvom in njimi (Gleick, 1993). Podobno konceptualizacijo razvoja konfliktov sem
podrobno opisal v četrtem poglavju magistrskega dela, zato bom v nadaljevanju predstavil
prej morda zgolj omenjene mednarodne konflikte, ki jih je mogoče povezati z vodo.
Poleg konfrontacij na lokalni ravni konflikti nastajajo tudi med zgornjimi in spodnjimi
uporabniki rek. Ti konflikti zajemajo državne akterje, ki zaradi resnih potreb po vodi v
zgornjih tokovih rek spodbudijo pomanjkanje vode v spodnjih tokovih rek. To lahko privede
do konfliktov med državami. Primer, ki ga je vredno izpostaviti, je jezero Čad, kjer je
degradacija jezera na približno desetino njegove prvotne velikosti in njegovih vodotokov
pripeljala do oboroženih spopadov med Nigerijo in Nigrom (Coe in Foley, 2001; Odada in
drugi, 2006). Drugi primer, ki prikazuje mednarodni diplomatski konflikt, je primer Sudana
in Egipta. Čeprav ima Sudan zelo visok potencial za vzpostavitev namakalnega kmetijstva,
bi to ustvarilo pomanjkanje vode v spodnjem toku reke Nil, od katere je močno odvisen
Egipt. To je povzročilo diplomatski spor med državama (Gleick, 1993). Po eni strani obstaja
mnogo zabeleženih primerov o mednarodnih konfliktih zaradi vode, po drugi pa so
teoretiki, kot je Wolf (2000), našli številne primere medsebojnega sodelovanja zaradi vode.
Možnost sodelovanja je odvisna od ocene akterjev o tveganju. Kadar je asimetrija ocen
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akterjev velika, obstaja tudi velika verjetnost konflikta (Soubeyran in Tomini, 2012).
Soubeyran in Tomini (2012) sta prišla do zaključka, da obstaja večja možnost za sodelovanje
takrat, ko državni akterji dojemajo količino vode kot zadostno za obe strani. Gleick (1993)
navaja, da pomanjkanje vode na mednarodni ravni najpogosteje privede do pogajanj in
političnih pritiskov ter ne do oboroženih konfliktov. Konflikti zaradi vode pa lahko nastanejo
tudi zaradi njenih sekundarnih učinkov. Razvojni projekti, kot so veliki sistemi za
namakanje, razvoj hidroelektrarn, jezov in rezervoarjev za nadzor poplav, lahko ustvarijo
velike migracije lokalnih skupin, spreminjajo količino vode in ekosisteme v spodnjih
predelih rek ter povzročajo spremembe v nadzoru lokalnih virov in motnje gospodarstva. Ti
vplivi lahko povzročijo spore med etničnimi ali ekonomskimi skupinami, med mestnim in
podeželskim prebivalstvom ter med državami.
Zdi se, da ima voda različno vlogo pri nastajanju konfliktov na različnih ravneh. Kot navaja
Homer-Dixon (1990) in kot bom dokazal v nadaljevanju magistrskega dela s študijami
primerov, ima voda največjo vlogo pri nastajanju lokalnih konfliktov v nizko razvitih
družbah. To so konflikti med različnimi etničnimi skupinami, skupinami preživljanja,
verskimi skupinami ter urbanim in ruralnim prebivalstvom. Do kolikšne mere voda
povzroča konflikte na mednarodni ravni, pa je stvar razprave. Zdi se, da je tako kot pri
lokalnih konfliktih reakcija akterjev odvisna od kontekstualnih dejavnikov.
5.3 Degradacija okolja v Sahelu
Sahel je ekološko zelo ranljiva regija zaradi visoke variabilnosti podnebja in krhkih tal. V
znanstvenih krogih obstaja veliko definicij degradacije, vendar ena izmed najbolj sprejetih
ostaja Rasmussenova (1999, str. 152), ki navaja, da je degradacija „zmanjšanje biološke
produktivnosti ekosistemov in pospeševanje nekaterih naravnih procesov“. Degradacijo lahko
povzročijo izguba biotske raznovrstnosti, erozija tal zaradi vode ali vetra, izčrpavanje
hranilnih snovi in sprememba fizičnih tal (Micle, 2012). Vsi ti procesi so medsebojno
povezani in so lahko posledica človeških ali podnebnih dejavnikov, ki so lahko ponovno
okrepljeni zaradi učinka degradacije. V resnici pa je degradacija okolja precej bolj zapletena.
Hammer (2005) opredeli degradacijo okolja v Sahelu s pomočjo treh skupin dejavnikov:
ekoloških, notranjih in zunanjih. Ekološki dejavniki se nanašajo na naravne procese, kot so:
variabilnost padavin, znižanje gladine vodotokov in morja, omejenost vegetacije ter močni
vetrovi in neurja (Hammer, 2005). Drugi dejavniki predstavljajo notranjo socialno strukturo
družbe, ki s svojim delovanjem degradira okolje. To so na primer tradicionalna uporaba
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zemljišč, pašništvo, pomanjkanje zemljišč, les kot glavni vir energije, pomanjkanje
namakanja, rast prebivalstva, politična struktura in pomanjkanje mlade delovne sile zaradi
migracij (Hammer, 2005). Tretji dejavnik pa se nanaša na zunanje akterje, ki vplivajo na
regijo. To so kolonialna preteklost, nacionalni dolg, globalni ekonomski sistem, produkcija, ki
temelji na izvozu, ter povečan tehnološki razpon med Afriko in Severom (Hammer, 2005).
Vsi ti dejavniki ustvarjajo procese, ki se medsebojno dopolnjujejo in vodijo do ciklov, ki
povečuje degradacijo okolja. Čeprav poznamo razloge za degradacijo v Sahelu, pa dejanska
stopnja degradacije ostaja nejasna. V današnjih razpravah lahko najdemo dve presoji o
degradaciji okolja v Sahelu (Micle, 2012). Na eni strani so mednarodne organizacije, kot je na
primer Organizacija združenih narodov, ki objavlja splošna poročila o razširjenosti
degradacije v Sahelu, na drugi pa je znanstvena skupnost, ki želi splošne podatke podkrepiti z
empiričnimi dokazi. Po poročilih UNEP-a (2006) so kombinirani učinki populacijskega
naraščanja, deforestacije, intenzivnega kmetijstva, pomanjšanja padavin in pomanjkanja
okoljskih politik Sahel v zadnjih petdesetih letih spremenile v opustošeno goščavo (UNEP,
2006). V številkah to pomeni, da je bilo v zadnjih petdesetih letih 500 milijonov hektarjev
afriškega ozemlja degradiranega, kar vključuje 65 % agrikulturnega ozemlja in 30 % Sahela
(Niemeijer in Mazzucato, 2002).
Nekateri teoretiki trdijo, da zaradi podnebnih sprememb prihaja do močne dezertifikacije.
Suša, ki je prizadela afriško celino med letoma 1972 in 1987, je po mnenju teh teoretikov
povzročila, da se je zemlja v številnih državah izsušila, količina vode drastično zmanjšala in
vegetacija izginila, življenje pa je na splošno postalo izjemno nevarno. Stanje je po teh
podatkih še posebej resno v sahelski coni Afrike (Sinclair in Fryxell, 1985). Države Sahela
doživljajo stalno pomanjkanje padavin, v letih 1983 in 1984 so zabeležili najnižjo vrednost
padavin v stoletju, rezultat dolgotrajne suše pa naj bi bila degradacija zemlje, ki postopoma
povzroča dezertifikacijo (Grainger, 1990). Podatki o padavinah so sicer točni, vendar druge
organizacije, kot bom dokazal v nadaljevanju, prihajajo do nasprotnih dognanj.
Pomanjkanje padavin naj bi Sahari omogočilo počasno, a postopno napredovanje v sahelske
države. Na primer med letoma 1972 in 1985 v Mavretaniji ni bilo bistvenih količin padavin,
zato je podtalna gladina vode padla in vrtanje vodnjakov ni bilo več mogoče. Tudi vegetacija
naj bi po teh podatkih hitro izginjala, saj naj bi še zadnje zelene predele za krmo porabili
živinorejci, ki naj bi tako še dodatno pospešili širitev puščave (Tochi in Giron, 2012). Zaradi
domnevnega pomanjkanja vegetacije peščene sipine naj ne bi imele več preprek, kar naj bi
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omogočalo napredovanje puščave. Puščava naj bi se tako v povprečju vsako leto razširila za
približno 48 km v notranjost Sahela. Puščavski viharji naj bi se pojavljali skoraj vsak drugi
dan ter vplivajo na Afričane tudi do skrajnih južnih predelov reke Senegal in včasih celo do
Dakarja (Tochi in Giron, 2012).
Znanstvena javnost te podatke poskuša podpreti z dokazi, vendar ji pogosto spodleti ali pa
pride do nasprotnih spoznanj (Mortimore, 1998; Tiffen in Mortimore 2002; Warren, 2002).
Tako sta na primer Niemeijer in Mazzucato (2002) prišla do nasprotnega spoznanja, ki je celo
pokazalo povečanje agrikulturne produktivnosti v Burkina Fasu, ki po podatkih UNEP-a velja
za eno izmed najbolj degradiranih območij. Pristnost ocen UNEP-a je težko preveriti, saj je
večina podatkov bila pridobljena leta 1991 v okviru projekta Globalna ocena o človeški
degradaciji okolja. V okviru tega projekta so eksperti degradacijo okolja ponazorili z
zemljevidi, vendar podatki nikoli niso bili testirani, zato ostajajo subjektivni (Micle, 2012).
Sodobne ocene degradacije Sahela v nasprotju z UNEP-om ponujajo objektivnejše podatke.
Študija GLADA je za svoje raziskovanje uporabila posebno senzorsko tehnologijo, ki je od
leta 1982 vsakih 15 dni merila spremembe vegetacije in tal (Tucker in drugi, 2005). Za zdaj
študija GLADA ne razkriva kakršnekoli širše degradacije ali širjenja puščave. Podatki, zbrani
v okviru projekta GLADA, so bili uporabljeni v več študijah, ki so pokazale znatno izboljšavo
vegetacije v mnogih conah Sahela (Tucker in drugi, 2005). To širjenje vegetacije je lahko
znak okrevanja Sahela od hudih suš, ki so regijo najbolj prizadele na začetku sedemdesetih
let. Stanje regije pred tem časovnim obdobjem je nejasno zaradi pomanjkanja podatkov,
nejasno je tudi, kateri vegetacijski tip povzroča zelenjenje Sahela, vendar pa je mogoče trditi,
da je raznoliko vegetacijo nadomestila vegetacija slabe kakovosti (Tucker in drugi, 2005).
Tudi študija RUE, ki je merila razmerje med padavinami in bruto proizvodnjo surovin, ni
pokazala resnejšega poslabšanja (Micle, 2012). Tucker in Nicholson (1999) nista mogla
zaznati trajne širitve Sahare v Sahel, vendar sta dokazala nihanje vegetacije na obmejnih
območjih do 150 km. Nihanje vegetacije je močno odvisno od količine padavin, pogosto pa se
napačno interpretira kot nepopravljiva dezertifikacija v obdobju suš (Micle, 2012).
Zgornji podatki so kontradiktorni, zato ne morem zagotovo trditi, da v Sahelu zares prihaja do
trajne degradacije okolja, lahko pa trdim (s čimer se strinja tudi znanstvena skupnost), da so
se povprečne temperature zvišale, anomalije v vzorcih padavin pa so pogostejše in vedno bolj
ekstremne. To nakazuje, da v Sahelu zares prihaja do podnebnih sprememb, medtem ko bo na
dokazovanje učinkov teh podnebnih sprememb treba še nekoliko počakati. Vsekakor je
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možno trditi, da zaradi vremenskih anomalij v določenih časovnih obdobjih prihaja do
pomanjkanja, ki je lahko katalizator za konflikte. V naslednjem poglavju bom predstavil
različne študije konfliktov, ki imajo svoje korenine v okolju, nedvomno pa imajo pomembno
vlogo tudi drugi dejavniki, zato (kar nedvomno kažeta tudi opisana modela v drugem
poglavju) je konflikte nemogoče predstaviti brez konteksta različnih socialnih in političnih
dejavnikov.
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6 Študije konfliktov v Sahelu

6. 1 Niger
Niger že od svoje osamosvojitve leta 1960 mučijo številni državni udari in šibka konsolidacija
političnega sistema. Pod francosko kolonialno vlado je Niger užival sloves nazadnjaškega
ozemlja in stagnacije, kamor so pritekale omejene investicije in omejena pozornost.
Pomembna posledica tega zanemarjanja je bila, da so tradicionalni poglavarji lahko ohranili
svojo moč in vpliv na lokalni ravni (USAID, 2014, str. 2). Čeprav je etnična skupina Hausov
predstavljala skoraj 55 % celotnega prebivalstva, je prevladujočo funkcijo komuniciranja med
lokalnim prebivalstvom in kolonialisti prevzela skupina Djerma Songhai, ki je predstavljala le
20 % populacije. Še bolj marginalizirana je bila etnična skupina Tuaregov, ki so predstavljali
približno 10 % prebivalstva, in Fulanov, ki so tedaj predstavljali 8 % prebivalstva. V
predkolonialnem Nigru je bilo ljudstvo Tuareg nosilec politične suverenosti na ozemlju
severnega Nigra, ki je mejilo na Saharo. Kmetovalci so tako plačevali davke svojim
poglavarjem, ki so jih v obdobjih suše varovali. S prihodom Francozov pa so ti sistemi začeli
propadati (USAID, 2014).
Leta 1960 je Niger izvedel volitve, ki so na položaj predsednika postavile Hamanija Diora.
Obdobje, v katerem je vladal Hamani, je bilo sprva zaznamovano z znatnimi količinami
padavin. Ko je leta 1974 državo prizadela huda suša, vlada pa ni vzpostavila ustreznih
mehanizmov za zagotavljanje hrane, je oblast z državnim udarom prevzel Senyi Kountche
(USAID, 2014, str. 2). Ta je suspendiral demokratično ustavo in uvedel avtoritativno
vladavino, ki so jo vzdrževali predvsem prihodki od rudarjenja urana. Kountche je spodbujal
širitev agrikulture na marginalizirana območja, tako da je sprejel akte, ki so kmetovalcem v
last dali zemljo, če so ti bili zemljišča pripravljeni očistiti gozdov in drugih ovir. Leta 1980 se
je v državi pojavila finančna kriza, ki je v kombinaciji z dolgotrajno sušo ustvarila velike
socialne nemire, še posebej na območjih, kjer je živela avtohtona skupina Tuaregov (USAID,
2014). V tem obdobju se je mnogo Tuaregov izselilo iz Nigra v iskanju boljšega življenja,
drugi pa so ostali v Nigru, kjer so organizirali različne odporniške skupine, katerih namen je
bil prevzeti avtonomijo nad severnim predelom države (Benjaminsen, 2008).
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V devetdesetih letih dvajsetega stoletja so državni organi skušali predstaviti nov set reform, ki
bi decentralizirale državno moč in posvetile več pozornosti razvijajočemu se severnemu
Nigru. V praksi pa je decentralizacija spodbudila razširjenost korupcije na lokalne upravljavce
regij. Številni komentatorji trdijo, da je obdobje demokracije privedlo do izpodbijanja
vladavine prava, nezaupanja državnim organom in erozije lokalnega prava, kar je navsezadnje
privedlo do upora Tuaregov (UCDP, 2018e).
V severnem Nigru, kjer etnična skupina Tuaregov predstavlja večino prebivalstva, so se
oborožene skupine, sestavljene iz pretežno tuareškega prebivalstva, uprle in organizirale upor,
da bi okrepile decentralizacijo politične moči in avtonomijo svojih ozemelj. Prva skupina, ki
se je pojavila, je bila FLAA, ki se je borila za ustanovitev zveznega sistema v Nigru (UCDP,
2018e). Konflikt se je končal leta 1993, ko je FLAA podpisala mirovni sporazum, toda
uporniški Tuaregi so se prelevili v novo organizacijo CRA, ki je zaradi prizadevanja za
avtonomijo severnega Nigra sprožila oborožene spopade (UCDP, 2018e). CRA in njena
naslednica ORA sta podpisali dva mirovna sporazuma (v letih 1994 in 1995), ki sta končala
konflikt. Po še eni frakcionaciji v skupino UFRA so se leta 1997 ponovno začeli konflikti z
vlado (UCDP, 2018e). Sporazum o prekinitvi ognja je istega leta končal to konfliktno
epizodo. Po desetih letih relativne stabilnosti je novoustanovljeni MNJ nadaljeval boj proti
učinkoviti decentralizaciji politične moči, kot je bilo določeno v mirovnih sporazumih 1994–
1995 (UCDP, 2018e).
Desetletje (1999–2010) pod vladavino Mamadoua Tandje je bilo deležno ponovne vstaje
Tuaregov, tako kot predhodniki pa tudi nova vlada ni bila sposobna zagotoviti ukrepov za
reševanje problemov. Predsednika je po uvedbi nove zakonodaje, ki je skušala razširiti
mandat predsednika, odstranila vojska (USAID, 2014, str. 3).
6.1.1 Lokalni konflikti
Ker je večina prebivalstva odvisna od živinoreje in kmetijstva, njun donos pa je odvisen od
količine padavin, je varnost preskrbe s hrano v Nigru neposredno povezana z vremenskimi
trendi in okoljskimi pogoji. Variabilnosti podnebja lahko hitro vodi v krize, prebivalstvo pa se
odzove na podnebne negotovosti v kakršnikoli obliki, zato ti odgovori pogosto vodijo v
razmere, ki lahko hitro ustvarijo konflikte. Pogosto ti konflikti nastajajo zaradi nejasnih,
neznanih ali zapostavljenih pravic do virov. V idealnih razmerah bi nigrske institucije morale
preprečiti ali umiriti te konflikte, vendar je institucionalna realnost v Nigru znatno drugačna
od ideala (USAID, 2014, str. 4).
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Širitev poljedelstva na živinorejska območja predstavlja resno grožnjo normam opravljanja
virov in miru. Čeprav je zaradi šibkih državnih institucij in pomanjkanja izvajanja avtoritete
nad določenimi oddaljenimi ozemlji težko najti zanesljive številke o smrtnih žrtvah zaradi
okoljskih konfliktov, lahko iz znanih podatkov ocenimo, da je bilo od leta 1990 na stotine
žrtev zaradi konfrontacij med živinorejci in kmetovalci. Ti konflikti so bolj kompleksni, kot
se zdi na prvi pogled, in se delijo na tri kategorije: živinorejci – poljedelci, živinorejci –
živinorejci ter kmetovalci – kmetovalci (USAID, 2014, str. 12).
Konflikti med kmetovalci in živinorejci običajno nastanejo zaradi: 1) agrikulture znotraj
pastoralnih poti in paše na agrikulturnih zemljiščih ali okrog vodnih virov, 2) škode, ki
nastane zaradi živine, 3) razmaha med prihodom živine in „sprostitvijo polj“, 4) pravic do
uporabe zemljišč in 5) historičnih rivalstev med etničnimi skupinami (USAID, 2014, str. 12).
Konflikti med živinorejci običajno nastanejo zaradi dveh glavnih razlogov: 1) nadzora nad
vodnimi viri in 2) nadzora nad pašniki, zlasti tistimi, ki so na prehodnih ozemljih med dvema
etničnima skupinama (USAID, 2014, str. 12). Konflikti med poljedelci pa so bolj zapleteni in
imajo v večini pravni značaj. Konflikti se lahko pojavijo zaradi naslednjih vzrokov: 1)
razmejitve agrarnih površin in včasih zaradi degradacije okolja, 2) zaradi dednosti, ko
preživeli družinski člani vstopajo v konflikte zaradi zmede, ali je zemljišče posojeno ali
podarjeno tretji osebi, 3) zaradi posojanja zemljišč tretjim osebam, 4) zaradi konfliktov
znotraj družin o podedovanju ozemlja, 5) zaradi začasnih sodnih odredb, ki prepovedujejo
prenos zemljišč pred prihodom deževnega obdobja (zaradi preprečevanja negotovosti v zvezi
s preskrbo s hrano) (USAID, 2014, str. 12).
Po mnenju tradicionalnih voditeljev iz skupine Tahoue leži eden izmed glavnih virov
napetosti v različnem odnosu do naravnih virov med nomadskimi avtohtonimi skupinami in
fiksnimi pastirji, ki se selijo na sever države vsako sezono (USAID, 2014, str. 12). Pastirji iz
juga so tako dojeti kot infiltratorji, ki ne varujejo naravnih virov in pogosto ne upoštevajo
normativov za dostop do vode in pašnikov. Poleg tega se razmere še dodatno zaostrujejo
zaradi mednarodne gospodarske organizacije ECOWAS, ki na podlagi sporazuma (št. 97007/PRN/MAG/EL) (Fixant le statut des terroirs d’attache des pasteurs, 1997) sosednjim
državam dovoljuje uporabo ogromnega pastirskega območja Nigra v deževnem obdobju. Ti
pastirji si pogosto lastijo velike črede živine, ki uničujejo naravne vire avtohtonega
prebivalstva (USAID, 2014, str. 12). Poleg zgoraj opisanih dejavnikov, ki spodbujajo
konflikte, je treba opozoriti tudi na gospodarske dejavnike, kot so rezanje lesa, proizvodnja
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oglja in ustanovitev velikih komercialnih kmetij, ki segajo globoko v pašniško območje in z
ograjami omejujejo velika območja zemlje (USAID, 2014, str. 12).
Kumulativne sile, torej povečanje variabilnosti klime, hitre demografske spremembe, širjenje
agrikulture na nova ozemlja, okoljska degradacija, regionalne pogodbe o rabi zemljišč in
migracijah ter nove oblike komercialnih aktivnosti, ustvarjajo nove situacije tekmovanja za
vire in tako zvišujejo potencial za konflikte (USAID, 2014, str. 13).

6.2 Sudan, Južni Sudan in Darfur
Sudan je postal neodvisen leta 1956, ko je pridobil samostojnost od Združenega kraljestva.
Država je na enem izmed najbolj konfliktnih območij na svetu, saj je Sudan z mnogimi
sosednjimi državami sodeloval v oboroženih spopadih, na lokalni ravni pa se dogajajo številni
etnični konflikti. Glede na narodnost, jezik in religijo je Sudan zelo heterogena država. Sever
se večinoma identificira z Arabci, medtem ko južni del primarno velja za afriškega ali
krščanskega. Ta dihotomija je zelo poenostavljena, saj je resničnost veliko bolj zapletena,
kajti v državi obstaja velika raznolikost etničnih skupin na severu in jugu države (UCDP,
2018f)
Sudan je kategoriziran z vztrajno dominacijo centra nad marginaliziranimi periferijami.
Center je v glavnem mestu Kartum in je sestavljen iz različnih elit iz severne regije Sudana.
Čeprav severna regija obsega manj kot dva odstotka sudanskega prebivalstva, popolnoma
nadvladuje politiko. Poudariti je treba, da ne gre za trdno združeno elito, temveč za različne
skupine elit, ki med seboj tekmujejo za politično moč. Ta pluralnost elit je prispevala k temu,
da je v Sudanu vladalo mnogo nestabilnih parlamentarnih vlad in vojaških režimov. Ne glede
na vrsto vlade so elite iz severne regije na čelu države. Ta prevlada je očitna, ko gre za
gospodarstvo, pri čemer so elite locirane v središču države z ogromnim bogastvom, medtem
ko ljudje na marginaliziranih območjih komaj shajajo v svojem vsakdanjem življenju. Te
razlike med sudanskimi regijami so pripeljale do težav, ki so med drugim prispevale k
začetku dolgih in smrtonosnih konfliktov (UCDP, 2018f).
Že več kot trideset let je eden izmed najbolj prevladujočih konfliktov, ki jih je utrpel Sudan,
vseobsegajoči notranji konflikt zaradi politične moči, ki je imel uničujoče posledice za
prebivalstvo in okolje. Ta konflikt je zakoreninjen v centralizaciji gospodarske in politične
moči v glavnem mestu Kartum ter v marginalizaciji obrobnih območij. Konflikt je mogoče
klasificirati kot intradržavni konflikt, ki vključuje več različnih nedržavnih akterjev, ki se
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borijo proti sudanski vladi. Drugi pomembni dejavniki v konfliktu so verske in kulturne
razlike ter dostop do naravnih virov. V zadnjih letih je bil glavni ključni akter v konfliktu
uporniška skupina, imenovana SRF, ki se je od leta 2011 stalno borila proti vladnim silam v
regijah Darfurja, Kordufana in Modrega Nila (UCDP, 2018f).
Intradržavni konflikti v Sudanu so bili do začetka leta 2000 osredotočeni na severno-južno
dinamiko akterjev, vendar so se leta 2003 zgodili spopadi v najzahodnejši regiji, imenovani
Darfur, ko sta skupini SLM/A in JEM začeli oboroženi upor proti vladi (UCDP, 2018f). Ti
konflikti so se dogajali v valu nasilja, kjer je bilo ubitih več tisoč civilistov. Po izbruhu tega
konflikta je prišlo do razširjenega stradanja in bolezni, zato se domneva, da je umrlo kar
300.000 ljudi (UCDP, 2018f).
Leto 2011 je za Sudan predstavljalo zgodovinsko leto. Januarja 2011 je velika večina
prebivalstva v južni regiji Sudana glasovala za neodvisnost. Julija 2011 se je tako rodil nov
narod Južnega Sudana (UCDP, 2018f). Ustanovitev Južnega Sudana je imela svoje korenine v
obsežnem desetletnem konfliktu, ki se je začel leta 1983 in v katerem se je sudansko
narodnoosvobodilno gibanje s sedežem na jugu Sudana borilo proti sudanski vladi iz
Kartuma. Napetosti so kmalu vodile v meddržavni konflikt med Sudanom in Južnim
Sudanom zaradi sporne obmejne regije Abyei. Na območju je bil leta 2011 zavrnjen
referendum, napetosti pa so se od takrat stopnjevale zaradi teritorialnih spopadov v regiji
Abyei, ki so se začeli maja 2011 med sudansko vlado in avtonomno regijo Južnega Sudana
(UCDP, 2018f).
V Sudanu je razširjeno tudi enostransko nasilje zaradi prakse oboroževanja milic kot odziva
na oborožen upor. Mnogi konflikti so zloglasni zaradi hudih kršitev človekovih pravic
(UCDP, 2018g). Najsmrtonosnejša izmed teh milic je skupina Janjaweed, ki je napadala in
uničevala vasi ter posiljevala in ubijala civiliste po celotnem Darfurju. Do leta 2014 so bili
veliki deli skupine Janjaweed preoblikovani v vladno paravojaško enoto, imenovano RSF, ki
je bila pod poveljstvom nacionalne obveščevalne in varnostne službe (NISS) iz Sudana. RSF
je kot del sudanskih vladnih sil še naprej napadala civiliste ter tako širila smrt in okoljsko
opustošenje (UCDP, 2018f).
Konflikte v Sudanu lahko tako razdelimo na dve skupini: na mednarodne konflikte med
Sudanom in Južnim Sudanom ter na intradržavne, torej konflikte med različnimi etničnimi
skupinami, milicami in državnimi silami. Lokalni etnični konflikti z lahkim orožjem so se
odvijali skozi celotno zgodovino Sudana. Noben predel države ni bil izvzet iz teh
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konfrontacij, vendar pa so bili konflikti najbolj koncentrirani na jugu, zahodu in vzhodu
države (UNEP, 2007, str. 73). Izvori lokalnih etničnih konfliktov so pogosto slabo
dokumentirani, vendar nastanejo večinoma zaradi kraje goveda, dostopa do vodnih virov in
pašnikov ter lokalnih političnih teženj (Wadi, 1998). Dolgotrajni konflikti so po navadi
posledica konfrontacij med uporniki in vladnimi silami (UNEP, 2007). Vladne sile imajo na
voljo konvencionalne sile, hkrati pa sodelujejo z nekaterimi uporniškimi skupinami.
Uporniške skupine so sestavljene iz lokalnih milic, ki se pogosto, tako kot v primeru SPLA v
Južnem Sudanu, združujejo v unitarne organizacije z vzporedno vlado in administracijsko
strukturo (UNEP, 2007, str. 73). Veliki konflikti so v določenih trenutkih zajemali tudi do
60 % celotnega teritorija Sudana, pri čemer so najhujše posledice teh konfliktov občutile
predvsem regije v južnem delu Sudana, na zahodu (vse tri regije Darfurja), v centru (Modri
Nil in Kordofan), na vzhodu (Kassal) in na severovzhodu (regija v bližini Rdečega morja).
Skupaj je bilo prizadetih več kot 21 milijonov ljudi, žrtve pa zaradi slabih podatkov niso
znane, vendar strokovnjaki ocenjujejo, da je bilo 2–3 milijone žrtev (UNEP, 2007, str. 73).
6.2.1 Lokalni konflikti
Lokalni konflikti imajo veliko vzrokov, vendar je v korenu večine konfliktov vprašanje o
kontroli in distribuciji virov. Najpomembnejši vir konfliktov so zemljišča, ki se lahko
izkoriščajo za kmetijstvo, živinorejo, rudarstvo in dostop do vode, saj predstavljajo ključ do
bogastva in moči (UNEP, 2007, str. 77).
Politiziranje zemljišč sega v kolonialno dobo, v leto 1923, ko so kolonialisti Sudan razdelili v
„plemenske domovine“ (Dare). Te teritorialne enote so še danes jasno vidne na sodobnih
zemljevidih in prikazujejo povezavo med plemensko identiteto in mejami (Ayoub, 2006, str.
14). Vsaka plemenska domovina vsebuje še nadaljnje teritorialne enote (Hawakeere), v
katerih vlada določeni klan ali plemenska skupina (Ayoub, 2006, str. 14). Močna navezanost
na pleme in njihov teritorij je velikim lokalnim plemenskim voditeljem omogočila
vzpostavitev monopola nad viri in tako onemogočila manjšim plemenom dostop do vitalnih
virov. Kolonialni administratorji so to le še okrepili, saj so največje plemenske šefe (Nazirje)
poimenovali za upravitelje Darov, ki so bili odgovorni za reševanje pravnih, finančnih in
zemljiških zadev. Kolonialni lastniki so Nazirjem dovolili, da oblikujejo svoje Hawakeere,
kar je vzpostavilo jasen hierarhični mehanizem za reševanje ozemeljskih vprašanj (Ayou,
2004, str. 14). Sistem je sicer deloval v svoji fundamentalnosti, vendar so se v regiji vseeno
pojavili številni konflikti zaradi zemljišč (Ayoub, 2006, str. 14).
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Konflikti zaradi zemljišč so bili še bolj spolitizirani leta 1970 z zakonom o neregistriranih
zemljiščih. Zakon se je izkazal za še bolj represivnega kot kolonialni režim, saj je vladi
omogočal uporabo sile pri varovanju „svoje“ zemlje, istočasno pa je bogatim investitorjem
omogočal kopičenje zemljišč. Zakon je odtujil kmetovalce in živinorejce od svojih
plemenskih domovin, zanikal formalno legitimnost, odpravil pravni status tradicionalnih
lastninskih pravic in hkrati vse pravice, ki se nanašajo na vodo, zemljišča ali živinorejo.
Zakon je vladi omogočil tudi izvajanje razvojne politike, ki je predvidevala gromozansko
širitev kmetijskega sektorja. Mehanizirana kmetijska zemljišča so se tako v Sudanu povečala
za petnajstkrat. Razseljenost ljudi, ki je bila rezultat širjenja mehaniziranega kmetijstva, tako
ostaja glavni razlog za konflikte, saj spodbuja občutek zanemarjanja, marginalizacije in
družbenega zatiranja ter tudi zapečatenje nomadskih poti, vodnih virov in pašnikov (Ayoub,
2006).
Istočasno je Sudan prizadela huda suša, ki je privedla do hude degradacije okolja, selitve
prebivalstva in urbanizacije. V Darfurju so zato regije Fura, Birgida, Bertija in Dajuja postale
tarča notranje razseljenih oseb iz severnega Darfurja, pri čemer so ljudstvo Zaghawi in drugi
živinorejci arabskega porekla, katerih tradicionalni pašniki so bili v veliki meri uničeni, še
posebej občutili posledice suše. V tej že zaostreni situaciji je za pravo zmedo poskrbelo še
obdobje lakote, ki je med letoma 1983–1984 spodbudilo vsesplošni konflikt, ki je postopoma
prevzel etnično razsežnost, saj je vsako pleme poudarjalo svojo kulturno pravico do zemlje
(Ayoub, 2006, str. 15). Prišleki so opravičevali svoje vdore v tradicionalne upravne enote s
sudansko zakonodajo, ki je poudarjala koncepte svobodnega gibanja, enakost civilnih pravic,
dolžnosti do prava in islamskega razumevanja lastniških pravic. Za južne Sudance je to bilo
nepredstavljivo, saj je zemlja tradicionalno bila vedno v lasti klanov. To razlikovanje v
dojemanju lastniških pravic je naposled privedlo do upora proti vladni politiki lastništva
(Ayoub, 2006, str. 15).
Tekmovanje za vodne vire predstavlja drug glavni dejavnik, ki povzroča konflikte v Sudanu.
Ena izmed glavnih značilnosti Sudana je, da je v zadnjih treh desetletjih količina padavin
drastično upadla, vzorci padavin pa so postali neprepoznavni. Iz analize variabilnosti padavin
od leta 1961 do leta 1990 na severu in jugu Kordofana izhaja, da so se letne padavine gibale
od 350 mm do 850 mm, s povprečno letno variacijo do 65 odstotkov na severu in do 15
odstotkov v južnem delu (UNEP, 2007, str. 60). Letna variabilnost in pomanjkanje padavin,
zlasti na severu Sudana, imata močan vpliv na kmetijstvo in preskrbo s hrano ter sta močno
povezana z migracijami in vzroki za konflikte. Obdobja suš spreminjajo okolje, saj
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povzročajo zmanjšanje vegetacije in odmiranje dreves, zaradi česar je prst ranljivejša na
prekomerno pašo in erozijo (UNEP, 2007, str. 59).
Podatki, pridobljeni od sudanskega meteorološkega ministrstva, pa pričajo o dolgotrajnejši
spremembi klime v določenih delih države. Iz tabele 6.1 lahko razberemo, da se je povprečna
količina padavin v Darfurju znižala (UNEP, 2007, str. 60).
Tabela 6.1: Prikaz povprečnih padavin v Darfurju med leti 1946–1975 in 1976–2005

Vir: UNEP (2007).
Pomanjkanje padavin je spremenilo na milijone hektarjev obrobnih pašnikov v puščavo. V
družbi, ki je pretežno odvisna od kmetijstva in poljedelstva, to pomeni, da so podnebne
spremembe in degradacija okolja (ali gre za trajno ali akutno degradacijo, za zdaj še ni znano)
neposredno povezane s konflikti.
Podeželske etnične strukture v Sudanu so tako zapletene in specifične v posameznih krajih, da
je vsak povzetek tekmovanja za vire poenostavitev. Na primer tradicionalne živinorejske in
agrikulturne družbe v Sudanu niso jasno ločene. V mnogih primerih družbe (družine, klani in
plemena) prakticirajo mešanico živinoreje in agrikulture. Kljub temu pa obstaja nekaj
sorazmerno jasnih mej, ki ločujejo različne skupine (UNEP, 2007, str. 81).
1. skupine, ki so pretežno odvisne od poljedelstva,
2. nomadske živinorejske skupine,
3. delavci in lastniki pretežno mehaniziranih farm.
Vse tri skupine so močno odvisne od padavin, vendar imajo največji pomen za kmetovalce,
saj jim omogočajo namakanje polj. Namakalno kmetijstvo do sedaj ni imelo znatnega vpliva
na razvoj konfliktov, ker jih večina nastane med nomadskimi pastirji in kmetovalci, ki
tekmujejo za isti dostop do zemlje. Tretja skupina, mehanizirani kmetovalci, po navadi
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nimajo neposredne zveze z nastankom konfliktov, čeprav včasih igrajo močno vlogo pri
naraščanju napetosti, saj zaradi potrebe po zemlji svojo dejavnost nemalokrat širijo na
območja drugih dveh skupin. V gorovju Nuba in regiji Modrega Nila so očividci poročali, da
je širitev mehaniziranega kmetijstva na njihovo zemljo stopnjevalo in združilo lokalno nasilje
z vseobsegajočim političnim konfliktom (Alier, 1990; Niam in Kok, 1991)
Nasilni konflikti, ki so posledica konkurence kmetijskih in pašniških zemljišč, so globalni
starodavni pojav. V Sudanu, zlasti v Darfurju in Kordofanu, obstaja obsežna zgodovina
lokalnih spopadov, povezanih s tem vprašanjem. Študija iz leta 2003, ki analizira konflikte od
leta 1930 do leta 2000, kaže, da sta tekmovanje za zemljo in vodo glavna dejavnika za
nastanek lokalnih konfliktov, medtem ko so včasih za njihov nastanek krivi tudi drugi
dejavniki, kot so politika in oborožene roparske skupine (UNEP, 2007, str. 80–83).
Do leta 1970 so institucije dobro dokumentirale reševanje takšnih konfliktov, zato vemo, da je
bila večina konfliktov rešenih z meditacijo in drugimi sredstvi mirnega reševanja sporov. Od
takrat pa se je situacija spremenila, saj so zakonske reforme v bistvu uničile takšne strukture
in procese, medtem ko niso vzpostavile novih mehanizmov za reševanje sporov (UNEP,
2007, str. 80–83). Dodaten problem predstavlja tudi orožje, ki je v zadnjih tridesetih letih vse
bolj prisotno v Sudanu. Posledica tega je, da so lokalni konflikti v Sudanu vedno bolj krvavi
in težko rešljivi. Iz priloge B lahko razberemo, da so konflikti v večini nastali zaradi pravic do
rodovitnih zemljišč in vode. 29 od 41 konfliktov je tako rezultat tekmovanja za vire (priloga
B).
6.3 Mali – konflikti v delti reke Niger
V zadnjih letih je bil Mali zelo prizadet zaradi suš in drugih dejavnikov, ki so pospešili
okoljsko opustošenje. Konflikti se pojavljajo v notranjosti države, v delti reke Niger. Ta delta
je največje mokrišče v Zahodni Afriki, ki pokriva približno 30.000 km² površine, hkrati pa je
izrazitega pomena za gojenje riža, ribolova in živinoreje. Po uradnih popisih je prebivalstvo
na območju delte med letoma 1964 in 1998 naraslo iz približno 900.000 na 1,5 milijona ljudi
(Cotula in Cisse, 2006, str. 6–7). Etnična struktura območja je zelo zapletena, saj je
sestavljena iz različnih etničnih manjšin kmetovalcev (Bambarov, Songhayov, Malinkov in
Fulanov), pastirjev (Fulanov, Tuaregov in Moorov) ter ribičev (Božonov). Te skupnosti imajo
dolgo tradicijo sodelovanja in koeksistence, vendar pa so se v bližnji preteklosti začeli
pojavljati medetnični spopadi. Delta reke Niger je pomemben vir preživetja, saj omogoča
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pastirjem uporabo pašnikov med decembrom in junijem, ko se pojavi sušno obdobje. V
deževni sezoni, od junija do julija, pa se večina pastirjev seli na severovzhod ali severozahod
države, medtem ko se v suhi sezoni spet vrnejo na območje delte (Cotula in Cisse, 2006 str.
7–8).
6.3.1 Zgodovinsko ozadje konfliktov
Sedanji sistem posesti zemljišč v delti temelji na načelih, ki so jih uveljavili furlanski
bojevniki v štirinajstem stoletju (Ba in Daget, 1962). Ardobi, kot so se imenovali furlanski
bojevniki, so predstavljali vojaško in politično vodstvo v regiji. Zagotavljali so rodovitno
zemljo svojim podrejenim, kar je sčasoma pripeljalo do povečanja njihovega vpliva na
območju Leydana (Turner, 1999, str. 110). Poleg tega so bojevniki ustanovili lokalne vodje
(Jowe), ki so upravljali Leydan. Ti lokalni vodje so postali lastniki pašnikov in so zato bili
odgovorni za upravljanje zemljišč v teh teritorialnih enotah. Leta 1818 je islamski voditelj
Cheikou Amadou mobiliziral džihad in osvojil delto. To je povzročilo ustanovitev islamske
teokratične države, Dine, ki je tudi kodificirala in formalizirala mnoga načela in pravice
upravljanja naravnih virov (Benjaminsen, Alion, Buhaug in Buseth, 2012). Leta 1895 je bila
ustanovljena kolonija francoskega Sudana. Francozi so ohranili prostorsko organizacijo in
vodenje virov, ki so ga predstavili muslimanski osvajalci. Francozi so ohranjali red in mir
tako, da so lokalnim vodjam pustili njihovo vlogo upravljavcev zemljišč, strinjali pa so se
tudi, da ohranijo svoje privilegije do prejemanja najemnin od uporabnikov zemljišč. Leta
1960 je Mali pod predsednikom Mobido Keitom postal neodvisen in naklonjen idejam
socialistične industrializacije in kmetijske modernizacije, zato je bilo tradicionalno
živinorejsko gospodarstvo dojeto kot ovira modernizaciji. Keitu je zato predstavil poljedelske
programe, ki so podpirali opuščanje živinoreje in spodbujali poljedelstvo (Benjaminsen 2016,
str. 111). Nova socialistična vlada je lokalne vodje dojemala kot fevdalne najemodajalce, zato
je poskušala spodkopati njihovo avtoriteto. Po državnem udaru in ustanovitvi diktatorske
vlade Moussa Traoreja v letu 1968 je bil položaj lokalnih vodij postopoma rehabilitiran. Leta
1991, po ponovnem državnem udaru, so ponovno postali močni lokalni akterji, ki so
upravljali zemljišča prek uradnikov vladajoče vladne stranke. Leta 1991 je bila sprejeta
demokracija, ljudje pa so prvič na referendumu sprejeli ustavo, ki je temeljila na
decentralizaciji, ki so jo kasneje še utrdili z drugimi zakoni, sprejetimi v državnem zboru.
Vseeno pa danes na območju še vedno obstaja vprašanje reševanja ozemeljskih konfliktov
(Benjaminsen in drugi, 2012).
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6.3.2 Konflikti zaradi zemljišč
Številna poročila iz regije kažejo, da so se v zadnjih letih v delti razvili številni konflikti
zaradi rab zemljišč (Benjaminsen in Ba, 2009; Cotula in Cisse, 2006). Zaradi občutljivosti
območja na količino padavin in odvisnosti od sezonskih poplav reke Niger lahko domnevam,
da je visoka frekvenca konfliktov v regiji najverjetneje posledica upadanja količine vode v
reki Niger. Visoko verjeten scenarij v Maliju predvideva, da zmanjševanje vodostaja v reki
zmanjšuje količino zemljišč, ki so primerna za gojenje riža in burga (rastline, ki se uporablja
za krmo goveda), kar vodi do večje konkurence med različnimi sektorji družbe, še posebej
med kmetovalci in živinorejci. Podatki malijskih državnih organov kažejo, da se je 83 % vseh
konfliktov na območju delte zgodilo zaradi agrikulturnih območij (Benjaminsen in drugi,
2012). To potrjuje tudi dejstvo, da 70 % vseh konfliktov predstavlja spor med kmetovalci
(tabela 6.2).
Tabela 6.2: Konflikti zaradi zemljišč med letoma 1992–2009

Vir: Benjaminsen in drugi (2012).
Ti konflikti izvirajo iz dejstev, da dva posameznika zahtevata rabo istega zemljišča ali pa ne
soglašata o meji med zemljišči. Treba je tudi poudariti, da konflikti med kmetovalci in
živinorejci predstavljajo le 12 % vseh primerov. Obstajata dva glavna vzroka za konflikte:
zaradi blokiranja dostopov do pašnikov poljedelcem ter zaradi kultiviranja riža in drugih
pridelkov na območjih pašnikov (Benjaminsen in drugi, 2012). Pomembno je poudariti tudi
dejstvo, da so konflikti med poljedelci omejeni na posameznike, medtem ko so konflikti med
poljedelci in živinorejci obsežni in vključujejo velike etnične skupine (Benjaminsen in drugi,
2012). Tako ima vsak izmed takih konfliktov večje posledice za več ljudi, hkrati pa so v
centru agrarnih sprememb v regiji (Benjaminsen in drugi, 2012). V državi se prav tako
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pojavljajo tudi konflikti zaradi ribolova. Ti konflikti predstavljajo 7,7 % vseh ozemeljskih
konfliktov v regiji in se po navadi pojavijo zaradi izkoriščanja vode za živinorejo ali zaradi
uničevanja opreme in ribolovnega območja.
Iz podatkov, ki so nam na voljo, lahko razberemo, da je okoljska degradacija v delti reke
Niger vplivala na genezo konfliktov na dva načina. Na nastanek konfliktov so tako vplivale
suše, ki so se pojavile v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Zaradi
pomanjkanja vode so se riževa polja pomaknila v osrčje delte reke Niger, kar je povzročilo
tekmovanje za zemljišča, ki si jih prisvajajo tudi pastirji. V tem smislu lahko trdim, da sušna
obdobja lahko povzročajo medetnične napetosti in v nekaterih primerih tudi izbruhe nasilja. V
nasprotju z logiko je iz podatkov (slika: 6.1) tudi razvidno, da lahko obsežna deževna obdobja
spodbujajo konflikte. Velika količina padavin lahko povzroči konflikte zaradi razširjenega
območja rodovitne zemlje (območij tekmovanja), ki so običajno v delih regije z manj
razvitimi državnimi sistemi lastništva in nadzora.
6.3.3 Korelacija med konflikti in padavinami
Benjaminsen in drugi navajajo, da kratkoročne anomalije v vzorcih padavin najverjetneje ne
vplivajo na konflikte zaradi zemljišč, saj število konfliktov ostaja relativno stabilno
(Benjaminsen in drugi, 2012). V opazovanem obdobju se je število konfliktov postopoma
zmanjševalo (slika 6.1), vendar pa je treba poudariti dogodke v letih 1994–1995, 1999, 2004
in 2008, ko je v regiji prišlo do izrazitih padavin in znatnega povečanja konfliktov zaradi
zemljišč. Zdi se, da je največ konfliktov nastalo zlasti v najbolj vlažnih letih. To bi lahko
odražalo vzorec, v katerem vlažnejša leta vodijo v širitev pastoralnega območja in virov
tekmovanja, ki posledično vodijo v več konfliktov zaradi ozemlja.
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Slika 6.1: Korelacija med konflikti in padavinami od leta 1992 do leta 2008

Vir: Benjaminsen in drugi (2012).
Čeprav podatki iz slike (6.1) kažejo korelacijo med povečanimi padavinami in konflikti, pa
moramo biti pri trditvi, da več padavin povzroča več konfliktov, previdni. Benjaminsen in
drugi (2012) navajajo, da so za porast konfliktov lahko odgovorni drugi dejavniki. Prvič,
znanstveniki navajajo, da je opazovalno obdobje v regiji prekratko, da bi lahko dokončno
dokazali vzorčno-posledično korelacijo. Drugič, graf ignorira sekundarne dejavnike, kot so
kontekstualne in socialnopolitične spremembe družbe. In tretjič, podatki iz grafa predstavljajo
le anomalije v padavinah, ki so pridobljene iz podnebnih statistik, zato ne zajemajo učinkov
na živinorejo in poljedelstvo.
Če povzamem, podatki o konfliktih malijskih oblasti in regijska statistika padavin ne ponujajo
veliko dokazov, da kratkoročne spremembe v vremenskih vzorcih vodijo k izbruhu konfliktov
med poljedelci in živinorejci. V nadaljevanju bom zato predstavil nekatere druge dejavnike, ki
so morda primernejši za ocenjevanje dejanskega vpliva podnebja na genezo konfliktov med
kmetovalci in poljedelci.
6.3.4 Drugi dejavniki za konflikte
Prvi kontekstualni dejavnik konfliktov je prav zagotovo širjenje riževih polj. Ta širitev je
primarno rezultat nacionalne agrarne politike, ki spodbuja gojenje riža na račun živinoreje. V
sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja so dolgotrajne suše povzročile padec
vodostaja reke Niger, kar je degradiralo velika območja poplavnih ravnin. Ker burgo raste v
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globlji vodi kot riž, je upadanje vodostaja reke Niger povzročilo veliko širitev riža na
zemljišča burga, kar je povzročilo konfrontacije med kmetovalci in živinorejci. Kmetovalci na
račun nacionalne agrarne politike uživajo močne privilegije v primerjavi z živinorejci, kar
prispeva k procesu zmanjševanja števila živinorejcev in močno ogroža njihov obstoj
(Benjaminsen in Ba, 2009; Cotula in Cisse, 2006; Turner, 1999). Čeprav je vlada v primeru
Malija sprejela ukrepe, ki bi širitev riževih polj nekoliko omejili, tako da je živinorejcem
ponudila prostor, na katerem so lahko opravljali svojo živinorejsko dejavnost, ta politika ni
bila uveljavljena, saj so kmetovalci na podlagi državne politike spet začeli gojiti riž na
rodovitnih ozemljih (Benjaminsen in drugi, 2012). Tako kmetje še naprej gojijo riž na prvotno
živinorejskih območjih, kjer vsako leto pride do mnogih konfliktov zaradi uničevanja
pridelkov med migracijo živine. Državne oblasti ne odreagirajo, zato obe strani vztrajata pri
svojih pravicah do zemljišč.
Drugi kontekstualni dejavnik, ki vpliva na razvoj konfliktov v delti, je politični vakuum. Po
decentralizaciji in demokratizaciji Malija leta 1998 je upravljanje zemljišč prevzela vladna
organizacija Association Boumani, ki se je pretežno ukvarjala z reševanjem zemljiških
konfliktov med kmetovalci in poljedelci. Zastopniki iz organizacij so bili iz vasi, ki so bile v
neposredni bližini konfliktnih območij. Ker organizacija ni imela uradnega statusa, je hitro
naletela na težave v smislu pomanjkanja pooblastil pri izvajanju svojih dejavnosti.
Kmetovalci so hitro ugotovili, da lahko brez posledic gojijo svoje pridelke na pastoralnih
območjih, saj vlada ni izvajala upravljanja in nadzora območij (Benjaminsen in drugi, 2012).
Mnogi očividci so izjavili, da je konflikti rezultat „pomanjkanja oblasti,“ drugi pa so dejali, da
„je konflikt povezan z dejstvom, da so zdaj vsi prebivalci svobodni in lahko delajo, kar
hočejo“ (Benjaminsen in drugi, 2012). Zdi se, da ljudje za konflikt krivijo pomanjkanje
politične prisotnosti na spornem območju. V prvih nekaj letih po uvedbi demokracije leta
1991 je bila prisotnost vlade na spornih območjih šibka. Nekateri posamezniki so izkoristili
prednost tega političnega vakuuma tako, da so na različne načine (tudi z nasiljem) uveljavljali
svojo pravico do rabe zemljišč (Benjaminsen in drugi, 2012). Širjenje kmetijskih zemljišč
zaradi hitrega naraščanja prebivalstva je dokaj razširjen fenomen po celotni Afriki. Suše
povzročajo pomanjkanje vode, zato kmetovalci svojo dejavnost širijo na območja, ki so v
uporabi živinorejcev. Zaradi negotovosti politike je tako mnogo posameznikov izkoristilo
situacijo in si oportunistično prilastilo sporna območja za svoje potrebe.
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6.4 Konflikti zaradi vode v okolici jezera Čad
Jezero Čad je skozi zgodovino bilo in še danes ostaja glavni vir gospodarskega preživetja za
milijone ljudi, ki naseljujejo ogromno območje v okolici jezera; jezero je tako glavni vir vode
za prebivalce Kameruna, Čada, Nigerije in Nigra. V zadnjih štirih desetletjih se je količina
vode v jezeru drastično zmanjšala. Zaradi degradacije jezera so se tako v regiji začeli
pojavljati številni konflikti, ki so posledica pomanjkanja vode. Tako kot v Maliju se tudi v
okolici jezera Čad pojavljajo številni konflikti med živinorejci, kmetovalci, ribiči in včasih
tudi državnimi silami. Dejstvo, ki ga je treba poudariti, je tudi, da jezero Čad razmejuje štiri
države, zaradi česar prihaja do napetosti med državami.
6.4.1 Jezero Čad: socio-ekonomska pomembnost območja in potencial za konflikte
Podnebne spremembe in suše v zadnjih štirih desetletjih so količino vode v jezeru Čad
drastično izčrpale. Leta 1960 je jezero imelo površino 26.000 km², med letoma 1966 in 1997
pa se je površina jezera skrčila na okoli 15.000 km². Med letoma 1994 in 2004 se je jezero
skrčilo na okoli 532 km², kar pomeni, da se je jezero od leta 1960 skrčilo za 90 % od svoje
prvotne velikosti (Coe in Foley, 2001). Jezero Čad je eno izmed največjih afriških jezer, ki
zagotavlja svežo vodo in druge vire za približno 20 milijonov ljudi. Prebivalci jezera Čad
živijo v okoli tridesetih skupnostih znotraj štirih držav: Čada, Kameruna, Nigerije in Nigra.
Jezero, ki se nahaja v polsuhem območju Sahela, je pomemben vir sveže vode za objezerske
skupnosti in njihove dejavnosti (Onuoha, 2008 str. 44).
Glavni ekonomski panogi v regiji predstavljajta kmetijstvo in pastirstvo, pomemben pa je tudi
ribolov, ki je močno razvit v vseh štirih obrežnih državah jezera Čad. Znanstveniki
ocenjujejo, da v okolici jezera živi več kot 150.000 ribičev. Vzreja goveda, ovac in kamel pa
predstavlja dodatno gospodarsko dejavnost za preživetje v okolici (Onuoha, 2008, str. 45).
Zaradi vitalnih virov jezero tradicionalno predstavlja konvergentno točko za pastirje iz
različnih etničnih skupin. Tako lahko v okolici jezera najdemo etnične skupine Tuaregov,
Touboulov, Fedov, Kanembujev, Shuwalov, Fulanov in Wadijev iz Čada, Nigra, Kameruna in
Nigerije (James 1989, str. 309). Tako kot v drugih delih Sahela se tudi v okolici jezera Čad
živinorejci v sušnih obdobjih selijo v okolico jezera, kjer so rodovitni pašniki, medtem ko se v
deževnem obdobju vrnejo nazaj na svoja prvotna pašna območja (Schneider, 1985, str. 60).
Poleg neposredne uporabe jezera za živinorejo, poljedelstvo in ribolov domačini jezero
uporabljajo tudi kot vir sveže pitne vode, sanitarij in namakanja. Jezero zagotavlja tudi vodo
za proizvodnjo blaga, oreškov, prosa, koruze, riža in čebule. Ker se količina vode in drugih
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virov, ki so neposredno povezani z jezerom, še naprej zmanjšuje, so tradicionalni načini
preživljanja ogroženi. Lokalne populacije so zato zaradi preživetja prisiljene tekmovati za
najrodovitnejša območja, rezultat tekmovanja pa je geneza številnih konfliktov zaradi virov
na območju jezera (Onuoha, 2008, str. 51).
6.4.2 Konflikti
Voda v obliki rek, manjših jezer in potokov predstavlja glavni vir preživetja za prebivalce
jezera Čad, saj celotno gospodarstvo temelji na vodi iz jezera. Pomanjkanje vode predstavlja
velik dejavnik za genezo konfliktov, kompleksnost situacije pa dobi še dodatne razsežnosti,
saj številni vodotoki prečkajo nacionalne meje. To pomeni, da ljudje v iskanju rodovitnih
zemljišč in vode pogosto prečkajo državne meje, kar še dodatno ustvarja napetosti. Konflikte
v okolici jezera Čad tako lahko razdelimo na dve skupini, to je na lokalne medskupinske
konflikte in na meddržavne konflikte. Obe vrsti konfliktov nastajata zaradi krčenja jezera, pri
čemer se prvi manifestirajo kot nasilje med etničnimi in gospodarskimi skupinami, drugi pa
kot meddržavni spori za nadzor nad pomembnimi naravnimi viri (Alao, 2009, str. 227).
Prva oblika konfliktov v porečju so konflikti zaradi uporabe njegovih virov (med različnimi
skupinami). O teh konfliktih govorimo takrat, kadar uporaba virov učinkuje na druge
uporabnike in tako izziva konfrontacijo med posamezniki. V središču geneze teh konfliktov je
konkurenca zaradi dostopa do vode in pašnikov. Čadsko jezero je najpomembnejši vir vode,
ki omogoča preživetje ljudem, saj zagotavlja delovanje proizvodnih sistemov v regiji, hkrati
pa ustvarja potencialne konflikte zaradi degradacije vodnih virov. Vloga jezera je
samoumevna, saj predstavlja skupni imenovalec, ki povezuje različne načine preživljanja
(ribolov, živinorejo in kmetovanje), hkrati pa je dinamika razpoložljive vode privedla do
manjšega sodelovanja med različnimi panogami preživljanja (Onuoha, 2008, str. 53). Na
primer: krčenje jezera je negativno vplivalo na namakanje, obsežni namakalni projekti pa so
še dodatno zmanjšali količino razpoložljive vode in kakovost jezera. To je spremenilo ribjo
favno in vegetacijo, kar je ribiče prisililo k preusmerjanju v druge panoge preživljanja (zlasti
h kmetovanju). Preusmeritev v druge panoge tako zahteva še več vode, ki krčenje jezera
čedalje bolj pospešuje. Postopno zmanjševanje jezera kmetovalce sili, da se bližajo obrežnim
linijam, ki so tradicionalno v uporabi pastirjev (Okpara, Dougill in Stringer, 2015). To
povečuje pogostost konfliktov med dvema glavnima načinoma preživljanja: kmetovanjem in
živinorejo. Potreba po zagotavljanju preživetja svoje živine pastirje sili, da selijo svojo živino
skozi polja v iskanju nujno potrebne vode. Uničevanje pridelkov zaradi migracij živine
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posledično povzroča konflikte, v katerih se pogosto manifestira nasilje. Od leta 2011 do leta
2016 je bilo zaradi takšnih konfliktov v regiji letno v povprečju ubitih 2.000 ljudi (Crisis
Group, 2017). Ifabiyi (2013) poroča, da je od leta 2005 v južnih predelih jezera Čad izgubilo
življenje čez 10.000 ljudi zaradi nasilja islamistov, povezanega z izgubo služb in virov, ki
populaciji omogočajo preživetje.
Druga oblika konfliktov nastane zaradi državnih prizadevanj nadzora nad zemljišči. Ti
konflikti običajno vključujejo akterje iz različnih narodnosti. V središču teh konfliktov je
vprašanje nadzora nad vodo in pravice do ribolova, ki ima transnacionalno dimenzijo.
Povečana konkurenca med uporabniki vodi do nenehnih konfliktov med uporabniki spodnjih
in zgornjih vodotokov (Onuoha, 2008, str. 52). Tako sta v poznih osemdesetih letih prejšnjega
stoletja Niger in Nigerija vstopila v konflikt zaradi nadzora nad vodotoki v regiji KomaduguYobe (Odada in drugi, 2006). Položaj še dodatno zaostrujejo državne meje, ki postajajo vedno
bolj meglene zaradi hitrega krčenja jezera. Lokalno prebivalstvo, ki se zanaša na jezero za
svoje preživetje, sledi umiku jezera, rezultat pa je kompleksna mreža družbenih,
gospodarskih, kulturnih in političnih vprašaj, ki nenehno ogrožajo človekove pravice in
spodbujajo vojaške napetosti med državami. Tako je na primer v zgodnjih osemdesetih prišlo
do različnih obtožb o resnih kršitvah človekovih pravic ter nečloveškem ravnanju
kamerunskih in čadskih vojaških sil nad nigerijskimi ribiči. V spopadih je bilo ubitih 9
nigerijskih in 75 čadskih vojakov (Obada in drugi, 2006). Podobno kot nigerijski ribiči na
jezeru tudi njihovi kolegi ob obmejnih ribiških vaseh na nigerijsko-kamerunski meji poročajo
o ponavljajočih se incidentih in napadih ter pogosto o kaznovanju brez kakršnegakoli sojenja
(Okon-Ekpenyong 1989, str. 300).
Konflikti zaradi virov so zelo pogost pojav v regiji jezera Čad, njihova intenzivnostna stopnja
pa se giblje od manjših sporov do izrednega nasilja. Vseeno glavnico konfliktov predstavljajo
konflikti med pastirji in poljedelci, ki po svoji pogostosti in pomenu presegajo vse druge vrste
konfliktov na območju.

6.5 Burkina Faso
Prebivalci Burkina Fasa so, tako kot ljudje v večini držav Sahela, močno odvisni od
primarnega sektorja za svoje preživetje. Naravni fenomeni in človeški dejavniki ustvarjajo
medsebojno spiralo, ki obstoječe probleme čedalje bolj poglablja. Obdobja suš in pritok
beguncev ustvarjata pritiske na razpoložljiva zemljišča ter prispevata k nizki produktivnosti
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kmetijstva in pomanjkanju hrane. Nezadostna količina hrane v kombinaciji s socialnimi
dejavniki lokalno prebivalstvo sili v izkoriščanje agrarnih mehanizmov za kratkoročne koristi,
hkrati pa povzroča dolgotrajne posledice, vključno z multiplikacijo ranljivosti na podnebne
spremembe in konflikte.
Zaradi pridobivanja novih zemljišč se je mnogo prebivalcev Burkina Fasa obrnilo na
odstranjevanja dreves. V regiji Yatenga je situacija tako ušla nadzoru, da je eden izmed
lokalnih predstavnikov izjavil, da gre za „anarhijo podiranja dreves“ (Mortimore in Turner,
2005). V nasprotju s tem prepričanjem so pastirji iz vrst Fulanov pripisali degradacijo
Baobaba, Karita in Tamarinda številnim sušam v zadnjih desetletjih. Drugi znanstveniki pa
trdijo, da so za degradacijo krivi socialni dejavniki in tržno gospodarstvo (Mortimore in
Turner, 2005). Učinki deforestacije dobijo še dodaten pomen, saj se erozija in degradacija
zaradi dežja in vetra ob pomanjkanju vegetacije le še okrepita. Po podatkih FAO (2018) je od
tretjina do polovica vseh razpoložljivih zemljišč v Burkina Fasu, ki jih večinoma najdemo na
severu države, degradiranih. Relativni učinki podnebnih sprememb in človeških dejavnikov
tega začaranega kroga so stvar razprave, vsekakor pa je možno trditi, da je občutek ranljivosti
lokalnega prebivalstva zelo resničen (Mortimore in Turner, 2005).
Izzivi, ki jih povzroča degradacija tal, so spodbudili dva vala migracij zaradi preživetja. Prvi
val priseljevanja vodi na razvitejše območje v južnem in jugozahodnem delu države, kjer je
več investicijskih priložnosti in boljša infrastruktura, drugi val pa priteka na manj razvita
območja, kakršno je provinca Gourma, kjer je sicer manj ekonomskih priložnosti, vendar pa
je na voljo več razpoložljive zemlje za obdelavo. V obeh primerih so družbene
rekonfiguracije vodile v konflikte zaradi ozemlja (USAID, 2014, str. 21).
Kombinacija naraščanja prebivalstva, degradacije tal, slabega upravljanja naravnih virov in
povečanja podnebnih spremenljivk je ustvarila zelo negotovo okolje za živinorejce in
poljedelce. Zaradi negotovosti preživetja so se v regiji razvili številni spori glede zemljišč in
vodnih virov, ki so po naravi podobni tistim, opisanim v drugih delih naloge. Ministrstvo za
živalske vire ocenjuje, da je med letoma 2005 in 2011 v regiji bilo prisotnih 4.000 takšnih
konfliktov (Bonkoungou, 2012). Na jugu države so se razvili številni konflikti, ki imajo
medgeneracijske, družinske in medenične prvine. Razlog za ta nenavadni vir konfliktov leži v
zakonu (Law on the Use of Rural Lands) iz leta 2009, ki je urejal (USAID, 2014, str. 21):
 enak dostop do podeželskih zemljišč za vse akterje na podeželju;
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 spodbujanje investicij in povečevanje produktivnosti kmetijstva, živinoreje in
gozdarstva;
 trajnostno in racionalno upravljanje naravnih virov;
 ohranjanje in utrjevanje socialnega miru.
Zakonodaja je osnovana na načelih decentralizacije in posvetovanja s celotno paleto
podeželskih akterjev, vendar izvajanje vladne politike ostaja omejeno. Zaradi pomanjkanja
zmožnosti komunikacije je zakon pogosto interpretiran napačno. Tako se na jugu in
jugozahodu države, kjer je premik v smeri tržnega gospodarstva okrepil koncept zemljišč kot
neodtujljive dobrine in ne kot skupne lastnine, razvije mnogo konfliktov.
Nevladna organizacija EIRENE poroča, da so se v regiji Bala Sanou razvili številni konflikti
med družinskimi člani zaradi različnih vrednot, saj mlajše generacije gledajo na zemljo kot na
osebno last, starejše generacije pa kot na družbeno last (USAID, 2014). Na vzhodu države se
odvija podobna situacija. Tradicionalno je ljudstvo Gourmantche dopuščalo uporabo zemljišč
prišlekom, vendar so sedaj vračajoči se družinski člani prvotnega prebivalstva to pravico
omejili. Konfrontacije med lokalnim prebivalstvom in prišleki se tako nadaljujejo (USAID,
2014).
Viri konfliktov v Burkina Fasu so torej posledica omejenih virov (ki jih delno povzročajo
podnebne spremembe) in nerazumevanja vladnih politik. Dokler vladna politika ne bo bolje
razumljena in sprejeta s strani populacije, bodo konflikti v Burkina Fasu rezultat tako
nesporazumov kot realnih dejavnikov.
6.6 Mavretanija in Senegal
Iz primera Mavretanije in Senegala je razvidno, kako lahko spori zaradi pašniških pravic
sprožijo konflikte, ki zajamejo širša območja v državi, ki so podvržena posebnim situacijskim
dejavnikom. Konflikt med Mavretanci in Senegalci izvira iz zemeljskega spora med državama
(UCDP, 2018c). Pred izbruhom nasilja so bili prebivalci obeh držav rasno diskriminirani, saj
je med prebivalci na meji med državama obstajala resna divizija med severom in jugom.
Prebivalci na območju reke Senegal, kjer je prevladovalo črno prebivalstvo Mavretanije, so v
mnogih primerih bili deportirani bodisi v Mavretanijo ali Senegal, pri čemer so izgubili svojo
identiteto. Diskriminacija južnega prebivalstva Mavretanije je bila običajna in je povzročila
neugodno situacijo za obe državi (Parker, 1991). V Senegalu je živelo več kot 300.000
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Mavretancev, mnogi med njimi so bili trgovci ali obrtniki, ki so v državi iskali posel. V
Senegalu je tedaj živelo približno 30.000 mavretanskih sezonskih delavcev. Zaradi napetosti
so migranti obeh držav hitro postali tarča nasilja, ki je temeljilo na narodni pripadnosti ali
etnični skupini (Parker, 1991; UCDP, 2018c).
Konflikti so se začeli zaradi vprašanja pašnih pravic, saj so tako Mavretanci kot Senegalci
zahtevali iste pašniške površine za svoje govedo. Prvotni spopadi so se začeli 9. aprila 1989,
ko sta bila ubita dva senegalska kmeta, to pa se je izkazalo za začetno spiralo nasilja, ki je
kmalu zajela obe državi (Salmone, 1998). Ko je beseda o mejnem sporu dosegla prestolnici
obeh držav, so se pojavili številni nemiri in nasilje. To je bilo zlasti problematično, saj je v
Senegalu živelo veliko Mavretancev, in obratno. Mavretanci maorskega porekla so bili zlahka
identificirani zaradi svoje svetle kože, prebivalci Senegala pa zaradi temnejše polti (UCDP,
2018c).
Položaj v obeh prestolnicah se je hitro zaostril, ko sta se začela plenjenje in etnično nasilje. V
senegalskem glavnem mestu Nouakchott je nasilje mogoče opisati kot nerede, kjer je
prebivalce Mavretanije načrtno napadalo prebivalstvo Senegala. Situacija pa je bila ravno
obratna v Senegalu, kjer je senegalsko prebivalstvo napadalo prebivalce Mavretanije ter
uničevalo in ropalo imetje trgovcev in obrtnikov. V spopadih je bilo ubitih več kot 30 ljudi,
očividci v obeh državah pa so poročali o pregonih in ubojih s hladnim orožjem. Vladi obeh
držav sta hitro začeli evakuirati prebivalstvi obeh manjšin v mošeje in veleposlaništva v
upanju, da bo to zatrlo nasilje in zagotovilo varnost manjšin. Konflikti so bili večinoma
omejeni na prestolnici obeh držav, kjer je v nemirih skozi ves april bilo ubitih več kot 100
ljudi (UCDP, 2018c).
Po mesecu dni nasilja so oblasti obeh držav sklenile, da zaprejo državne meje, ki so ostale
zaprte vse do leta 1992. Zaradi etničnega nasilja se je začel izgon senegalskih migrantov iz
Mavretanije. Podobno kot v Mavretaniji so se izgoni začeli odvijati tudi v Senegalu, kjer je
bila večina etnične skupine Halpulaar skoraj v celoti izgnana. Skupina Halpulaar je sicer
avtohtona skupina, ki je prebivala v južnem delu Mavretanije, vendar je zaradi svoje temnejše
polti postala tarča pregona. To je naposled privedlo do izgona skupine Halpulaar iz svoje
matične države (Jourde, 2007; UCDP, 2018c). V etničnem konfliktu, ki je zajel obe državi, je
bilo skupaj ubitih 179 ljudi.
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7 Kartografija konfliktov in suš – regionalni pregled

V tem poglavju magistrskega dela bom opravil analizo, ki povezuje konflikte in količino
padavin. S pomočjo slike, ki predstavlja anomalije padavin (suš), in zbranih podatkov o
konfliktih bom izdelal zemljevid, ki predstavlja glavne dejavnike za analizo in omogoča
razbrati, kje konflikti nastajajo.
Slika 7.2, ki prikazuje konflikte in suše, je zelo poenostavljena, saj izpušča mnogo podatkov
in kontekstualnih dejavnikov, veliko podatkov pa tudi izkrivi ali izpusti. Khun (1962, str. 17–
18) je v svoji knjigi The Structure of Scientific Revolution zapisal: „Da se neka teorija
uveljavi kot paradigma, se mora zdeti boljša kakor druge, vendar ni treba, da razloži vsa
dejstva, na katera naleti, in dejansko jih tudi nikoli ne bo.“ Tudi Gladdis (1991, str. 103)
pojasnjuje: „Za to, da se na neznanem ozemlju znajdemo, običajno potrebujemo neke vrste
zemljevid. Kartografija je tako kakor samo znanje nujna poenostavitev, kje smo in kam
utegnemo iti.“ Poenostavljeni zemljevidi ostajajo nepogrešljiv pripomoček pri analizi
pojavov, saj omogočajo oblikovanje teorij in potrjevanje hipotez, ki vodijo naše ravnanje.
Huntington (2005, str. 29) je modro dejal: „Lahko zanikamo potrebo po takih vodnikih in
predpostavljamo, da bomo ravnali samo glede na specifična objektivna dejstva in vsak primer
obravnavali, kakor si zasluži … Če to predpostavljamo, se slepimo, kajti v ozadju našega
mišljenja se skrivajo predpostavke, nagnjena, predsodki, ki vplivajo na to, kako resničnost
zaznavamo, katera dejstva si ogledamo in kako ocenjujemo njihov pomen in vrednost.“
Za razumevanje pojavov Huntington (2005, str. 30) navaja, da potrebujemo modele, s
katerimi lahko:
1. razvrščamo in posplošujemo resničnost;
2. razumemo vzročno-posledična razmerja med pojavi;
3. načrtujemo in napovedujemo razvoj dogodkov;
4. razlikujemo, kaj je pomembno in kaj ne;
5. pokažemo, katero pot moramo ubrati, da bomo dosegli svoje cilje.
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Zapisano poenostavljeno, potrebujemo zemljevid, ki prikazuje resničnost in jo poenostavlja
na način, ki najbolj ustreza našemu namenu (Huntigton, 2005). V luči teh zahtev bom zato v
nadaljevanju poglavja sprva zbral podatke o verjetnosti suš v državah Sahela, nato pa bom
konflikte iz baze podatkov UCDP izpostavil na mapi, ki prikazuje območja z največjo
verjetnostjo suš. Abstrakcija teh dveh dejavnikov mi bo omogočila presoditi, ali na območjih,
ki so najbolj podvržena sušam, res obstaja največja verjetnost konfliktov.

7.1 Območja z največjo verjetnostjo suš
Osnova za zemljevid, ki kaže razmerje med sušami in konflikti, bo slika, ki ga je ustvarila
organizacija Sahel and West Africa Group (2010). Slika 7.1 predstavlja območja podnebnih
„vročih točk“. Te točke predstavljajo območje v Sahelu (med geografsko širino 12° in 20°),
kjer so bila odstopanja padavin v avgustu v dvajsetem in enaindvajsetem stoletju
najpogostejša in najbolj običajna. Iz zemljevida lahko razberemo, da so v Mavretaniji
območja z največjo verjetnostjo suš na jugozahodu države, v Senegalu to območje
predstavljata meja z Mavretanijo in zahodni del države, v Maliju so suše najpogostejše v
centralnem vzhodnem delu države, v Nigru to območje predstavljajo južni, centralni in
zahodni del države, v Čadu so suše najbolj prominentne v vzhodnem delu države, v Sudanu
pa se območje največje verjetnosti suš razteza od vzhoda do zahoda v celotnem centralnem
delu države.

Slika 7.1: Območje največje verjetnosti suš v Sahelu

Vir: Sahel and West Africa Group (2010).
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7.2 Okoljski konflikti v Sahelu po podatkovni bazi UCDP
Na podlagi podatkovne baze UCDP (2018a; 2018b; 2018c; 2018č; 2018d; 2018e; 2018f) sem
analiziral število konfliktov in smrtnih žrtev od začetka programa leta 1989 do leta 2017.
Konflikte, leto spopada, število incidentov, akterje in vzroke za konflikte je mogoče razbrati
iz priloge A. Predmet mojega zanimanja so konflikti, ki so rezultat tekmovanja za vire. V tem
primeru se konflikt nanaša na dejstvo, da akterji uporabijo fatalno nasilje zato, da pridobijo
nadzor nad nekaterimi naravnimi viri, kot je kos zemlje ali vode. Ker UCDP (2018a; 2018b;
2018c; 2018č; 2018d; 2018e; 2018f) ponuja tudi lokacijo konfliktov, bom v nadaljevanju
konflikte in najbolj podvržena območja suš združil v zemljevid, ki bo omogočil razbrati
korelacijo med območji suš in konflikti. Še enkrat poudarjam, da se konflikti nanašajo na
dogodke s smrtnimi žrtvami, zato ne odražajo nujno statističnih podatkov ali ocen iz drugih
delov magistrskega dela, saj različni teoretiki ponujajo različne projekcije in definicije
konfliktov.
Zbrani podatki iz UCDP-ja kažejo, da je največ konfliktov s smrtnim izidom (v nekaterih
primerih tudi do več tisoč) izvira iz Sudana. Najverjetnejši razlog za to je močna okoljska
degradacija nekaterih regij Sudana, ki so močno prizadete zaradi suš. Poleg tega je treba
poudariti, da se v Sudanu odvijajo različni konflikti med uporniki in vlado ter Sudanom in
Južnim Sudanom, zato je legitimno trditi, da državne oblasti težko izvajajo (ali si tega zaradi
večjih oboroženih spopadov v državi ne morejo privoščiti) nadzor nad obrobnimi regijami v
državi, kar prispeva k dolgotrajnejšim in nepravnim rešitvam konfliktov. To časovno
podaljšuje konflikte in povzroča več smrtnih žrtev kot v drugih državah Sahela. V Sudanu je
nastalo 37 konfliktov od leta 1993 do leta 2017. Za konflikte je značilno, da se odvijajo
sporadično čez vrsto let. V državi sem tako zasledil 229 incidentov med različnimi akterji, v
katerih je bilo od leta 1989 ubitih 14.657 ljudi. Najpogostejši vzrok konfliktov je dostop do
pašnikov, vode in goveda. Nekateri konflikti pa so nastali tudi zaradi drugih dobičkonosnih
virov, kot sta nafta in zlato. Treba je poudariti, da se je v Sudanu odvijalo še več konfliktov,
ki bi jih utegnili klasificirati kot okoljske konflikte, vendar zaradi šibkih institucij države in
nepopolnih podatkov vzrokov in smrtnih žrtev ni mogoče točno določiti. Poleg tega se v
Sudanu odvija tudi mnogo medetničnih konfliktov, ki imajo korenine v političnem dogajanju,
veri ali virih, ki prinašajo znaten dobiček.
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Podatki iz podatkovne baze kažejo, da se konflikti dogajajo tudi v drugih predelih Sahela,
vendar v manjših razsežnostih. V Maliju so raziskovalci UCDP-ja tako zasledili štiri različne
konflikte med Fulani in Touaregi, Bambari in Fulani ter Dogoni in Fulani. V konfliktih je bilo
ubitih 141 ljudi v osmih različnih incidentih. Glavna dejavnika v teh konfliktih so
predstavljale voda in pašniške površine za živino.
Tudi v Čadu so se pojavili štirje konflikti med Khozami in Rachidi, Masaliti in Abbali, Temi
in Zaghawi ter Toubouri in Zaghawi. V teh konfliktih je bilo v devetnajstih incidentih ubitih
697 ljudi. Podobno kot v drugih primerih so glavne vzroke za konflikte predstavljale pašniške
površine za živino.
V primeru Mavretanije in Senegala so raziskovalci zasledili en večji konflikt, ki je nastal
zaradi pašnikov, vode in državnih mej. Konflikt se je začel v južnem delu države, vendar se je
kmalu zaradi etničnih napetosti razširil tudi v prestolnici Mavretanije in Senegala, kjer je
skupaj izgubilo življenje 179 ljudi. Konflikt je zanimiv, saj sta se morali v zamejevanje
konflikta vključiti tudi vladi obeh držav. Kot je razvidno iz zapisanega, lahko incidenti, ki se
razvijejo na lokalni ravni, izzovejo tudi odgovore na državni ravni, saj sta državi morali
zapreti svoje meje, ki sta jih lahko odprli šele leto dni po prvotnem incidentu.
Tudi Niger ni bil izvzet iz konfliktov. Tam sta se pojavila dva večja konflikta med Fulani in
Tuaregi ter Toubougi in Tuaregi v dveh različnih incidentih, kjer je življenje izgubilo 18 ljudi.
En konflikt se je razvil zaradi dostopa do vode, v drugem pa okoliščin ne moremo natančno
določiti, je pa po vsej verjetnosti do nasilja prišlo zaradi pašniških površin in vode.

7.3 Območja suš in lokacija konfliktov
Slika 7.2 prikazuje območja okoljskih konfliktov v Sahelu. Predeli Sahela, obarvani s črno
barvo, prikazujejo območja, kjer je v zadnjih dveh stoletjih prišlo do največjega odklona
padavin od povprečja (suš), medtem ko območja, obarvana z rdečo barvo, prikazujejo lokacije
konfliktov (od leta 1988 po podatkih UCDP-ja), ki so nastali zaradi okoljskih dejavnikov. Za
boljšo ponazoritev problematike sem na zemljevidu z oranžno barvo označil tudi konflikte, ki
niso zajeti v študijo UCDP, podatki o teh konfliktih so rezultat dognanj iz študij primerov, ki
sem jih opisal v prejšnjih delih magistrskega dela. Seveda podatki, označeni na mapi, ne
predstavljajo vseh konfliktov v regiji, saj je teh preveč, informacije pa so pogosto nepopolne
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zaradi šibkih institucij držav, v katerih se konflikti dogajajo. Vsekakor pa je zemljevid
priročen pripomoček pri dokazovanju hipotez, saj pregledno predstavi jedro problematike.
Kot lahko razberemo iz karte (slika 7.2), se v večini primerov konflikti dogajajo na območjih,
ki so še posebej podvržena nastanku suš. V Sudanu to območje predstavlja regijo Darfurja in
jugozahodnega Sudana, nekaj konfliktov pa se odvija tudi zunaj tega območja. Poleg teh
konfrontacij se v Sudanu odvija tudi konflikt med Sudanom in Južnim Sudanom na območju
regije Abyei. V državi poteka tudi mnogo konfliktov med vladnimi silami in različnimi
odporniškimi skupinami na območju Kordufana in Modrega Nila. Ti konflikti so posledica
borbe za politično moč, vendar imajo tudi viri pogosto glavno vlogo, saj predstavljajo vir
denarja in moči.
Označeni konflikti v Senegalu in Mavretaniji so posledica konflikta med pastirji, ki se je začel
na mavretansko-senegalski meji, nato pa je sprožil nasilje tudi v prestolnicah obeh držav. Iz
zemljevida je razvidno, da se konflikt, ki je kataliziral nasilje v preostalih delih države, nahaja
na območju, ki je srednje podvrženo sušam. Konflikti v obeh državah so bili posledica
etničnih napetosti in najverjetneje nimajo povezave s sušami.
V Maliju so trije konflikti nastali v delti reke Niger, na območju, ki je srednje podvrženo
sušam, en konflikt se je odvil na območju z močno podvrženostjo sušam, eden pa na območju,
ki ni podvrženo sušam. Malijske oblasti poročajo tudi o številnih konfliktih, ki nastajajo
zaradi zemljiških sporov med kmetovalci, živinorejci in ribiči (označeno z oranžno barvo).
Tako so malijski državni organi od leta 1992 do leta 2009 zabeležili 820 primerov med temi
skupinami. Konflikti, ki so označeni z oranžno barvo, so posledica mnogih dejavnikov. Eden
izmed teh dejavnikov je okoljska degradacija, ki zmanjšuje razpoložljivost virov in tako
ustvarja konfrontacije med skupinami, drugi pa je agrarna politika, ki marginalizira določene
skupine. Tudi ti konflikti so nastali na območju s srednjo podvrženostjo sušam.
V Nigru so konflikti nastali zunaj območja suš na jugu in severu države. Poleg teh konfliktov
pa se vsako leto dogajajo incidenti na zahodu države med malijskimi nomadskimi pastirji in
nigrskim avtohtonim prebivalstvom Tahoue. Območje, obarvano z oranžno barvo, prikazuje
cono konfliktov, ki vsako leto nastanejo med etnično skupino Tahoue in migranti z juga
države ter migranti, ki na podlagi mednarodnega sporazuma med državami ECOWAS
omogoča migracijo prebivalcev sosednjih držav na pašne površine Nigra. Kot je razvidno iz
zemljevida, je to območje z visoko verjetnostjo suš.
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V Burkina Fasu ministrstvo za živalske vire ocenjuje, da se je v centralnem delu države od
leta 2005 do leta 2011 razvilo do 4.000 konfliktov (obarvano z oranžno barvo), ki imajo
okoljsko noto. Vzroki za te konflikte so predvsem nerazumevanje vladne agrarne politike,
različno dojemanje lastniških pravic, nerodno določanje pastoralnih con in splošno
pomanjkanje virov. Ti konflikti nastajajo na območju z nizko verjetnostjo suš.
V Čadu se je razvilo pet konfliktov, od katerih so se trije na območju z visoko podvrženostjo
suš, dva pa v predelih, kjer suš ni. Spomniti je treba tudi na območja konfliktov, ki so na
zemljevidu označena z oranžno barvo (območje jezera čad). Čad je vroča točka konfliktov, saj
se tam po eni strani postavlja vprašanje vode, po drugi pa vprašanje državnih mej, ki postajajo
vedno bolj zabrisane. Kombinacija teh dveh dejavnikov spodbuja nastajanje konfrontacij med
kmetovalci in poljedelci ter državami, ki razmejujejo jezero Čad. Zaradi krčenja jezera na
desetino svoje prvotne velikosti in s tem pomanjkanja vode je prišlo do spopada med
čadskimi in nigerijskimi vladnimi silami, v katerem je bilo ubitih 84 ljudi. V okolici jezera so
se razvili tudi številni konflikti med kmetovalci in živinorejci, v katerih je po ocenah letno
ubitih do 2.000 ljudi. Poleg tega se na tem območju dogajajo konflikti, ki imajo svoje
korenine v ideologiji islamske vere in so od leta 2005 terjali 10.000 življenj. Glavni razlog za
te konflikte je ideologija, vendar degradacija naravnih virov in brezposelnost še dodatno
spodbujata napetosti, islamskim skrajnežem pa omogočata novačenje ljudi v njihovo gibanje.
Ti konflikti nastajajo na območju z visoko verjetnostjo suš.
Slika 7.2: Korelacija med območji suš in konflikti v Sahelu

Vir: Prirejena slika po Sahel and West Africa Group (2010) in interaktivnem zemljevidu
UCDP (2018a; 2018b; 2018c; 2018č; 2018d; 2018e; 2018f).
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8 Razprava in preveritev veljavnosti hipotez

Čeprav vpliv podnebnih sprememb na trajno degradacijo okolja v Sahelu še ni do podrobnosti
raziskan, lahko trdim, da podnebne spremembe nedvomno vplivajo na pomanjkanje virov
(zaradi obdobij suš, splošne povečane temperature in spremenjenih vzorcev padavin), ki
imajo znatne implikacije pri razvoju konfliktov. Na začetku magistrskega dela sem si zastavil
tri hipoteze, katerih veljavnost bom preveril v nadaljevanju. Hipoteze so se glasile:
1. Konflikti v Sahelu so posledica degradacije naravnih virov.
Med pisanjem magistrskega dela sem ugotovil, da so konflikti v Sahelu do določene mere
najverjetneje res posledica degradacije virov. Konflikti, ki nastajajo na lokalni ravni (teh je
največ), v večini primerov nastanejo zaradi pomanjkanja virov, ki so rezultat kombinacije
podnebnih sprememb in družbenih učinkov (zmanjšana količina padavin, povečane
temperature, dezertifikacija, degradacija vegetacije, populacij živali itd.). Degradacija virov
povzroča pomanjkanje v družbi (ali je ta degradacija trajna ali akutna, še ni do podrobnosti
raziskano, vendar lahko zagotovo trdim, da v določenih časovnih obdobjih res prihaja do
degradacije in pomanjkanja nekaterih virov), ker pa so ti viri edini vir preživetja za
prebivalstvo, postanejo omejeni viri vitalnega pomena. To povečuje tekmovanje za vire in
ustvarja socialne učinke, ki vodijo v konflikte.
Če pogledamo opisane konflikte skozi teoretična modela, ki sem ju opisal na začetku
magistrskega dela, lahko vidimo, da modela vsak na svoj način predvidevata nastanek
okoljskih konfliktov, vendar je pogosto aplikacija takšnih teoretičnih modelov na resnične
primere težavna. V mnogih primerih lahko modela dobro predvidevata nastanek konfliktov, v
drugih pa se zdi, da imajo konflikti čisto drugačne vzroke. Modela tako vzrokov vsakega
konflikta ne moreta do podrobnosti predvidevati, lahko pa pomagata osvetliti razloge za
konflikte tako, da jedro modelov prenesemo na študije primerov.
Po Homer-Dixonovem modelu globalno segrevanje (v kombinaciji z dejavniki, ki jih povzroči
človek) vodi v okoljsko pomanjkanje. To pomanjkanje (zaradi povpraševanja, ponudbe in
strukture) naposled vodi do socialnih učinkov (migracij in spremembo ekonomske
produktivnosti), ki vodijo v socialno segmentacijo in šibke institucije. Ti socialni dejavniki
navsezadnje vodijo do etničnih konfliktov, državnih udarov in uporništev. V večini proučenih
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primerov takšna konceptualizacija prav zagotovo pride v poštev pri ugotavljanju vzrokov za
konflikte v Sahelu.
Baechler je izbral nekoliko drugačno konceptualizacijo, ki temelji na socialni marginalizaciji.
Trdi, da transformacija okolja in ljudi vodi do okoljske diskriminacije, okoljske odvisnosti,
skupinske kohezije in specifične populacijske dinamike, ki so med seboj tesno povezane in
ustvarjajo različne politične učinke (slabo delovanje državnih aparatov, pomanjkanje državnih
mehanizmov, represivnih režimov in eksternih vplivov), ki sami po sebi ali v kombinaciji
drug z drugim vodijo v konflikte. Tudi ta model je primeren za ugotavljanje vzrokov za
konflikte.
Vsak okolijski konflikt je tako mogoče najsplošneje opisati na osnovi treh stopenj, ki so: 1)
pomanjkanje naravnih virov (zaradi naravnih okoliščin ali človeka), 2) socialni učinki
(tvorjenje močnih skupinskih kohezij, migracij, etničnih marginalizacij, diskriminacije,
političnih odločitev itd.) in 3) nasilje.
V mnogih primerih je treba izpostaviti zgodovinske dejavnike. Kot je razvidno iz študij
primerov Nigra, Sudana in Malija, je skozi zgodovino upravljanje virov bilo dodeljeno
lokalnim voditeljem. Ti tradicionalni sistemi upravljanja virov so v zadnjih petdesetih letih
doživeli znatne spremembe (spremembe političnih sistemov), ki so poskušale vpeljati nove
politike in ideologijo. Tradicionalni sistemi upravljanja virov so še vedno globoko
zakoreninjeni v ljudeh (še posebej v skupnostih, kjer ljudje doživljajo pleme kot najširšo
obliko družbene organiziranosti), zato ni presenetljivo, da spremembe družbenih sistemov in
izvajanje nadzora nad plemenskimi teritoriji ustvarjajo skupinsko kohezijo, občutek
marginalizacije in v mnogih primerih napetosti med plemeni in državnimi akterji. Poleg tega
imajo vse omenjene države zelo nasilno zgodovinsko ozadje, zato je mogoče trditi, da je prag
za vstop v konflikte na nizki ravni. To sta zagotovo pomembna dejavnika na katera je
potrebno biti pozoren, ko analiziramo konflikte.
V primerih Mavretanije in Senegala je obsežen etnični konflikt med državama sprožilo
tekmovanje za vodo in pašnike (zaradi degradacije obeh virov, ki so jo povzročile podnebne
spremembe v kombinaciji s človeškim dejavnikom). Ko je prišlo do konfrontacije
kmetovalcev in živinorejcev s smrtnim izidom, so sovražnosti med različnimi skupinami
dosegle kritično točko. Močna skupinska kohezija je ustvarila dve strateški skupini, ki sta
zaradi zakoreninjenega rasizma v družbi vstopili v etnični konflikt. Etnični nemiri so se
pojavili po velikem teritoriju obeh držav, najhujši spopadi pa so se pojavili v obeh
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prestolnicah držav. V tem primeru je spor za vire predstavljal katalizator za obsežen etnični
konflikt, ki je imel svoje korenine v diskriminaciji.
V primeru okolice jezera Čad je degradacija vode spodbudila tekmovanje med skupinama
kmetovalcev in živinorejcev, zaradi katerega je letno ubitih do 2.000 ljudi. Konflikti nastajajo
zaradi tekmovanja dveh skupin preživljanja, nomadskih živinorejcev in kmetovalcev. Zaradi
vse večjega pomanjkanja vode in rodovitnih zemljišč obe skupini tekmujeta za iste vire, kar
ustvarja skupinsko kohezijo, tvori strateške akterje in spodbuja nasilje. Pomanjkanje virov
mnogokrat sproži tudi migracije čez nacionalne meje, ki podobno kot v zgoraj opisanem
primeru spodbudijo nasilje med lokalnim prebivalstvom in migranti. Voda in zemljišča
predstavljajo zgolj katalizator za socialne učinke, ki naposled vodijo v konflikte. Spor zaradi
vode pa je prispeval h konfrontaciji med čadskimi in nigerijskimi državnimi silami, v kateri je
bilo ubitih 84 vojakov. V poznih osemdesetih letih dvajsetega stoletja pa je nastal diplomatski
konflikt med Nigrom in Nigerijo v regiji Komadugu-Yobe. Uporaba vode v zgornjih
vodotokih, ki izvirajo iz jezera Čad, je ustvarila pomanjkanje v spodnjih tokovih rek.
Najverjetnejši razlog, zakaj je pomanjkanje vode v enem primeru spodbudilo nasilje, v
drugem pa diplomatski spor, je drastično znižanje vode v jezeru Čad. Dojemanje držav, da je
vode premalo za njihove potrebe, je najverjetneje ustvarilo konflikte in ne sodelovanja. V
regiji jezera je pomanjkanje vode, zemlje in služb prispevalo tudi k širjenju islamskih
skrajnežev na jugu jezera, ki so od leta 2005 terjali do 10.000 življenj. Pomanjkanje virov in
načinov preživljanja je prebivalce najverjetneje spodbudilo, da se organizirajo in vključijo v
nasilne strateške skupine in si tako zagotovijo preživetje.
Državne institucije Burkina Fasa predvidevajo, da se je v državi zgodilo do 4.000 primerov
konfliktov med kmetovalci in živinorejci. V Burkina Fasu je degradacija naravnih virov v
kombinaciji z državno agrarno politiko (ki je skušala pomanjkanje virov zakonsko urediti in
razdeliti) ustvarila konflikte med pastirji in živinorejci. Zaradi nerodno ustvarjenih agrarnih in
pastoralnih con sta obe skupini začeli tekmovati za isto zemljo, kar je vodilo do konfliktov.
Poleg teh dejavnikov pa konflikti nastajajo tudi med migranti (iz urbanih centrov) in
avtohtonim prebivalstvom (iz marginaliziranih con), ki imajo različne poglede na naravne
vire. Tradicionalno avtohtono prebivalstvo ne razume lastnine na enak način kot migranti.
Migranti gledajo na zemljišča kot na zasebno dobrino, medtem ko avtohtona ljudstva še
vedno obravnavajo zemljišča kot skupno lastnino. Nova zakonodaja je v Burkina Fasu
povzročila razlike in diskriminacijo med prebivalstvom, zato se je ustvarila skupinska
kohezija skupin, ki je učinkovala na tvorjenje strateških akterjev. Ti akterji (avtohtone
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skupine in migranti) so vstopili v številne konflikte zaradi zemljišč. Tudi tukaj so bili za
konflikte odgovorni socialni dejavniki in ne viri neposredno.
V Maliju je degradacija vode v delti reke Niger ustvarila konflikte med kmetovalci in
živinorejci. Po podatkih malijskih institucij je bilo v delti zabeleženih 820 primerov sporov
med kmetovalci, živinorejci in ribiči. Konflikti so rezultat tekmovanja za ista zemljišča in
vodo med različnimi skupinami preživljanja. V tem primeru je do konfliktov prišlo zaradi
uporabe pastoralnih zemljišč s strani kmetovalcev (širjenje riževih polij), ki so tradicionalno
bila v lasti živinorejcev. Tudi v tem primeru je prišlo do skupinske kohezije in tvorjenja
strateških akterjev, situacijo pa otežujejo še drugi dejavniki, kot je nepremišljena agrarna
politika, ki čedalje bolj marginalizira skupine (daje prednost kmetovalcem) in politični
vakuum, ki prebivalcem regije omogoča samostojno reševanje sporov. Tudi tukaj je
pomanjkanje virov spodbudilo napetost med različnimi skupinami preživetja, ki pa je v
osnovi bilo zakoreninjeno v tradicionalnih načinih preživljanja.
Tudi primeri v Sudanu pričajo o učinkih pomanjkanja virov pri nastanku konfliktov. Sudan
predstavlja najbolj opustošeno območje v Sahelu, zato imajo viri znatno vlogo pri tvorjenju
konfliktov. V Sudanu, še posebej na območju Darfurja, se je v preteklosti razvilo do 51
obsežnih konfliktov med različnimi etničnimi skupinami, ki so povezani z naravnimi viri.
Tekmovanje za omejene vire in različni načini preživljanja povzročajo občutek
marginalizacije ter spodbujajo skupinsko kohezijo. To vodi do tvorjenja strateških akterjev, ki
so pripravljeni uporabljati nasilje. Vzroki marginalizacije so zakoreninjeni predvsem v
tradicionalnem upravljanju virov (nekatere skupine prevladujejo in upravljajo vire drugih
skupin) in različnih načinih preživljanja (kmetovalci in živinorejci). Poleg neposrednega
tekmovanja za omejene vire (ki jih degradirajo suše, vojna in drugi dejavniki), je treba
omeniti tudi sudansko agrarno politiko, ki je zaradi privilegiranja določenih skupin (predvsem
stacionarnih kmetovalcev) še dodatno sprožila marginalizacijo skupin. Kmetovalci na
nekaterih območjih Sudana uživajo privilegije, zato se druge skupine počutijo
marginalizirane, to povzroča napetosti in konflikte. Tako je bilo od leta 1988 v Sudanu
(vključno z Darfurjem in Južnemu Sudanu) ubitih skoraj 15.000 ljudi zaradi konfliktov, ki
imajo okoljsko dimenzijo. V Sudanu je treba izpostaviti tudi dejstvo, da je država že vrsto let
zapletena v meddržavni konflikt z Južnim Sudanom in v konflikte, ki se odvijajo za moč v
državi. Ti konflikti nimajo okoljske dimenzije, pa vendarle ustvarjajo socialnopolitično
okolje, ki učinke konfliktov na lokalni ravni multiplicira (degradacija okolja, šibke politične
institucije, količina orožja).
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Tudi v Nigru so konflikti povezani s pomanjkanjem vode in obdelovalnimi površinami ter z
dvema načinoma preživljanja. V Nigru konflikti nastajajo zaradi širjenja kmetovalcev na
pašniška območja živinorejcev. To ustvarja napetosti med dvema skupinama preživljanja,
spodbuja skupinsko kohezijo, tvori strateške akterje in sproža konflikte. Druga vrsta
konfliktov pa se dogaja med migranti in avtohtonim prebivalstvom Nigra. Te konflikte
spodbuja zakon (št. 97-007/PRN/MAG/EL), ki sosednjim državam omogoča migracije na
ogromna pašniška območja države, kjer živi avtohtono prebivalstvo. Avtohtono prebivalstvo
krivi migrante za degradacijo virov, to pa ustvarja napetosti med skupinami, ki vodijo v
konflikte.
Kot je razvidno iz proučenih primerov, konflikti pravzaprav niso nastali neposredno zaradi
degradacije okolja in pomanjkanja virov, temveč zaradi situacijskih dejavnikov,
marginalizacije določenih skupin, močne kohezije skupin in političnih okoliščin (socialnih
dejavnikov), ki jih je degradacija okolja spodbudila. Zaradi navedenega lahko svojo prvo
hipotezo delno potrdim. Degradacija virov je pomemben dejavnik pri tvorjenju konfliktov,
vendar ne neposredno.
2. Pomanjkanje vode in degradacija obdelovalnih površin sta glavna razloga za konflikte v
Sahelu.
S pomočjo študij primerov lahko potrdim, da je prvi korak pri nastajanju lokalnih konfliktov
zagotovo povezan z naravnimi viri. V večini primerov, ki sem jih obravnaval v magistrskem
delu, je analiza pokazala, da zaradi degradacije rodovitnih obdelovalnih površin in vode
prihaja do socialnih učinkov, ki vodijo v konflikte. Sahelska populacija je močno odvisna od
agrikulture in živinoreje, zato ni presenetljivo, da so obdelovalne površine in voda glavni viri,
zaradi katerih je populacija pripravljena tekmovati in vstopati v konflikte. Kot sem dokazal v
študijah primerov, so konflikti v Mavretaniji, Senegalu, Maliju, Burkina Fasu, Nigru, Čadu in
Sudanu povezani z degradacijo rodovitnih obdelovalnih površin in vode. V magistrskem delu
pa sem opisal tudi nekaj konfliktov, ki nimajo okoljske dimenzije. Ti konflikti so se dogajali
predvsem v Nigru, Sudanu in Maliju, kjer so različni akterji tekmovali za politično moč ali pa
so se zapletali v konflikte zaradi etničnih in verskih dejavnikov. Možno je torej trditi, da so
konflikti, ki se dogajajo na lokalni ravni, v večini primerov posledica pomanjkanja vode in
degradacije obdelovalnih površin (čeprav ne neposredno), medtem ko so konflikti, ki
zajemajo državne akterje, verske skupine in milice, predvsem rezultat političnih in ideoloških
dejavnikov, ki so lahko do neke mere povezani z viri, vendar imajo prej omenjeni dejavniki
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zagotovo večjo težo pri tvorjenju teh konfliktov. Torej je tudi moja druga hipoteza delno
potrjena.
3. Na območjih Sahela, ki so najbolj izpostavljena sušam, je verjetnost konfliktov večja.
S pomočjo zemljevida (slika 7.2), ki sem ga izdelal, lahko potrdim zgoraj navedeno hipotezo.
Iz zemljevida je razvidno, da je večina konfliktov nastala na območjih, ki so izpostavljena
sušam. Razlog za to je najverjetneje dejstvo, da ta območja doživljajo največje pomanjkanje
virov v določenih časovnih obdobjih. Na območjih z veliko verjetnostjo suš postanejo viri,
kot sta voda in rodovitna zemlja, vitalnega pomena za preživetje, to pa povzroča tekmovanje
med skupinami, ki naposled vodi v konfrontacije. Suše so pogosto tudi vzrok za migracije.
Pomanjkanje vitalnih naravnih virov, kot so voda in rodovitna zemljišča, spodbuja migracije
skupin na manj degradirana območja, to pa ustvarja napetosti med avtohtonim prebivalstvom
in migranti, ki naposled vodijo v konflikte.
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9 Zaključek

Korelacija med degradacijo okolja, podnebnimi spremembami in konflikti je prav gotovo
kompleksno vzročno-posledično razmerje, ki še ni do podrobnosti raziskano. Kot sem dokazal
v magistrskem delu, spremembe podnebnih sistemov in s tem spreminjanje okolja do neke
mere zagotovo učinkujejo na genezo konfliktov, vendar je treba poudariti, da niso edini
dejavnik pri nastajanju konfliktov. V primerih, ki sem jih obravnaval, so ti dejavniki do neke
mere vplivali na razvoj konfliktov, in sicer tako, da so spodbujali različne socialne dejavnike,
ki so bili v vsakem primeru specifični. Najverjetnejši razlog, zakaj ravno v Sahelu prihaja do
tolikšnega števila „okoljskih konfliktov“, je ta, da so politične institucije nekonsolidirane,
prebivalci regije pa pogosto marginalizirani in odvisni od primarnih ekonomskih dejavnosti.
Pomanjkanje virov ranljive družbe spravlja v čedalje bolj brezupne situacije, ki naposled
vodijo v konflikte. Tematika je z varnostnega vidika čedalje bolj pomembna, saj podnebne
spremembe in posledično degradacija okolja vplivajo na vse družbe v svetu. Glavni nauk, ki
ga je morda mogoče izluščiti iz magistrskega dela, je: konflikte, ki imajo okoljsko noto, je
treba obravnavati v širšem kontekstu, kot se zdi na prvi pogled. Kot kažejo predvidevanja
svetovnih organizacij, bo slej ko prej tudi v manj ranljivih okoljih prišlo do degradacije virov
in s tem do podobnih scenarijev. Proučevanje sahelskih konfliktov nam omogoča sprejemanje
preventivnih ukrepov, ki bodo nastale konflikte omejili, rešili ali preprečili. Okoljski
konflikti, ki se bodo dogajali v drugih predelih sveta, bodo najverjetneje imeli iste vzroke,
vendar drugačne rezultate.
V geografskih regijah, kot so Evropa, Severna Amerika in Avstralija, bo reševanje
problematike pomanjkanja virov najverjetneje potekalo mirno (če res ne bo prišlo do
kritičnega pomanjkanja). V teh regijah lokalni konflikti med posameznimi skupinami niso
toliko verjetni, saj zaradi močnih političnih institucij (z močnim nadzorom in sistemsko
sposobnostjo reševanja problematike) in dokaj homogene etnične strukture prebivalstva (manj
verjetnosti za napetosti) naj ne bi prišlo do marginalizacije posameznih skupin in posledično
do konfliktov. Nasilni konflikti za vire med državami znotraj teh regij in med regijami samimi
bodo verjetno redki. Zgodovina sodelovanja, podobna kultura, ista vera in povezovanje v
mednarodne organizacije bodo omilili pritiske okoljskega pomanjkanja, zato nasilni konflikti
niso toliko verjetni, vsekakor pa bodo prisotni diplomatski spori. Nasilni konflikti zaradi
okoljskega pomanjkanja bodo najverjetneje nastali tam, kjer že obstajajo napetosti med
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državami ali regijami zaradi kulturnih, verskih, etničnih ali drugih socialnih dejavnikov. Na
teh območjih, ki jih Huntington (2005) opiše kot stične točke (angl. fault lines), bo
pomanjkanje virov delovalo kot katalizator za kulturne spore. Večjo nevarnost za zgoraj
naštete regije bodo predstavljale migracije, ki bodo nastopile kot rezultat okoljske degradacije
v ranljivejših predelih sveta. Tako bodo begunci (okoljski in žrtve vojn) v iskanju boljšega
življenja prav gotovo iskali zatočišče v najrazvitejših regijah sveta. Ta trend je do neke mere
že mogoče videti v Evropi, kjer je v zadnjih letih mogoče zaznati begunce iz Sirije, veliko
ljudi pa je mogoče klasificirati tudi kot ekonomske migrante, ki prihajajo iz okoljsko najbolj
občutljivih regij sveta (Afrike in Bližnjega vzhoda). Kot je bilo mogoče videti v preteklih
letih, so prav takšni dogodki najbolj destabilizirali odnose med državami, zato bodo morda
migracije, ki jih bodo povzročile podnebne spremembe v kombinaciji z degradacijo naravnih
virov, sprožile spiralo pomanjkanja, ki utegne destabilizirati politične sisteme, povzročiti
pomanjkanje vitalnih virov ter ustvariti etnične napetosti med migranti in lokalnim
prebivalstvom (tudi ta trend je že mogoče zaznati v Evropi). Ali bodo sorodna kultura, skupna
zgodovina sodelovanja in povezovanje v mednarodne organizacije dovolj tehtni dejavniki pri
omejevanju bodočih okoljskih konfliktov bomo videli, vsekakor pa je legitimno trditi, da do
večjih oboroženih spopadov zaradi pomanjkanja v Zahodni civilizaciji verjetno ne bo prišlo.
V regijah Subsaharske Afrike (v omejenem obsegu tudi v Južnoafriški republiki, saj ima
dokaj konsolidiran politični sistem, vendar pa je za državo značilno, da je še vedno močno
razdvojena, saj je bil apartheid odpravljen šele leta 1994), Bližnjega vzhoda (brez Savdske
Arabije, Izraela in Turčije, saj so to relativno visoko razvite družbe, ki bodo kos pomanjkanju
virov zaradi konsolidiranih političnih sistemov, čeprav imata Izrael in Turčija velike težave z
različnimi verskimi in kulturnimi skupinami) in marginaliziranih območij Južne Amerike
(predvsem v družbah, ki živijo na strmih gorskih pobočjih in v predelih pragozda) pa bo
pomanjkanje virov najverjetneje ustvarilo situacije, ki bodo podobne tem v Sahelu. Zaradi
visoke odvisnosti od primarnih gospodarskih dejavnosti, nekonsolidiranih političnih sistemov,
dokaj visoke heterogenosti družb (klani in etnične skupine), verskih razlik (znotraj ali med
verami) in občutljivosti regij na podnebne spremembe bo tekmovanje za omejene vire
ustvarilo marginalizacijo in diskriminacijo skupin, zato se zdi, da bodo konflikti zaradi
pomanjkanja virov in podnebnih sprememb v teh regijah dokaj verjetni. V teh regijah bodo
mednarodni konflikti zaradi virov nastali tudi tam, kjer obstajata velika heterogenost kultur in
močna ranljivost na okoljsko degradacijo. To pomeni, da bodo konflikti zaradi pomanjkanja
(predvsem vode) v prihodnosti nastali med Izraelom in njegovimi sosedami. Izrael je v
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preteklosti že uporabil nasilje, da je pridobil vodo. Leta 1967 je tako med Šestdnevno vojno
zavzel Zahodni breg, ki je zaradi svojih vodotokov velik vir sveže vode (EPRS, 2016). V
preostalih delih Bližnjega vzhoda bodo konflikti zaradi podobne kulture najverjetneje rešeni
mirno. To je Wolf (2000) že dokazal v preteklosti, ko je raziskoval konflikte zaradi vodnih
virov na Bližnjem vzhodu. V Južni Ameriki bodo mednarodni konflikti zaradi okolja
najverjetneje rešeni mirno, saj je Južna Amerika zelo homogena družba z eno vero, v kateri
od časa do časa prihaja do napetosti med potomci kolonialistov in avtohtonim
prebivalstvom, vendar pa te napetosti niso tako zaostrene kot na Bližnjem vzhodu (med
različnimi kulturami) ali v Afriki, ki je dom (kot sem dokazal za regijo Sahela) številnih
etničnih skupin. Poleg tega Chomsky (2018) navaja, da so družbe v Južni Ameriki, čeprav
revne, ene izmed okoljsko najbolj ozaveščenih na svetu. Ta mentaliteta bo verjetno pomagala
reševati okoljske konflikte v prihodnosti. V Južni Ameriki bo verjetno predvsem prišlo do
konfliktov, ki jih Baechler (1999) klasificira kot globalizirane oziroma distančne konflikte.
Velike količine tropskega deževnega gozda, sveže vode, nafte, srebra in drugih dobičkonosnih
kovin bodo privabile multinacionalke, ki utegnejo povzročiti degradacijo in s tem napetosti
med avtohtonim prebivalstvom (morda celo državami) in njimi. Takšni konflikti se mi zdijo
dokaj verjetni.
V Aziji in Oceaniji bodo podnebne spremembe imele drugačne implikacije. Poleg velike
količine padavin (vsakoletnih monsunskih padavin) je Azija dokaj homogena regija, v kateri
prevladuje budizem, v nekaterih otočnih predelih pa tudi islam (Indonezija, Malezija). Med
temi skupinami je napetost omejena, zato bo pomanjkanje virov imelo manjše implikacije kot
drugje. Azija in Oceanija bosta morda bolj kot na pomanjkanje virov ranljivi na dvig morske
gladine, saj je mnogo obmorskih regij Azije zelo gosto poseljenih. Območja, kot so
Bangladeš, Filipini, obmorska Indija in manjše otočne države, lahko postanejo žrtve dviga
gladine morja. Če države ne bodo našle preventivne rešitve za reševanje tega problema, lahko
dvig gladine morja ustvari na milijone okolijskih beguncev, ki utegnejo destabilizirati države
in povzročiti napetosti, tako kot se to danes dogaja v Evropi (čeprav v veliko manjših
razsežnostih).
Kot sem dokazal skozi magistrsko delo, obstajajo številni dejavniki, ki vplivajo na tvorjenje
okoljskih konfliktov. Prav zato ta tematika zahteva nadaljnje raziskovanje, kajti konflikti z
okoljsko noto se bodo zagotovo razvijali v mnogih družbah, ki delujejo po svojevrstnih
načelih, ta načela pa bodo morda imela večjo težo pri genezi konfliktov, kot se zdi na prvi
pogled.
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Priloga A: Prikaz konfliktov po bazi podatkov Uppsala Conflict Data Program v Sahelu

Akterji v konfliktu
Število incidentov Leto incidenta
Država
2000 Khozami vs. Oulad Rachid
2
Čad
1998,1999 Masaliti vs. Rizeigat Abbala
10
Čad
2006,2007 Tama vs. zaghawa
5
Čad
2017 Toubou vs. Zaghawa
2
Čad
1997 Fulani vs. Touaregi
1
Niger
2014 Fulani vs. Touaregi
1
Mali
1997 Fulani vs. Touaregi
1
Mali
2015 Toubou vs. Touareg
1
Niger
2016 Bambari vs. Fulani
4
Mali
2012,2017 Dogon vs. Fulani
2
Mali
1989 Mavretanci vs. Senegalci
4
Mavretanija
1989 Mavretanci vs. Senegalci
10
Senegal
2006 Agar Dinka vs. Gok Dinka
1
Sudan
2015 Al- Yayadia vs. Berti
3
Sudan
2009 Alip Dinka vs. Mundari
2
Sudan
2010 Atuot Dinka vs. Ciek Dinka
1
Sudan
2011 Atuot Dinka vs. Jur Beli
3
Sudan
2013 Awalad Heiban vs. Awlad Metanin vs. Awlad Serur
1
Sudan
2016 Awlad Omar vs. Awlad Serur
1
Sudan
2014 Awlad Omaran vs Awlad al- Zuid
4
Sudan
2001 Awlad Zeid vs. Zaghawa
1
Sudan
2009 Bari vs. Mundari
2
Sudan
2013 Beni Halba Baggara vs. Gimir
6
Sudan
1989 Beni Halba Baggara vs. Salamat Baggara
3
Sudan
2013 Beni Hussein vs. Zizeigat Abbala
8
Sudan
2009,2017 Bor Dinka vs. Mundari
9
Sudan
2011,2012,2017 Bor Dinka vs. Murle
11
Sudan
2007 Didinga vs. Toposa
1
Sudan
2010,2011,2013 Dinka vs. Nuer
10
Sudan
2007,2008,2009 Falata vs. Habaniya
6
Sudan
2015,2016 Falata vs. Salamat Baggara
4
Sudan
2010,2012 Gok Dinka vs. Rek Dinka
3
Sudan
2011 Gony Dinka vs. Thiyic Dinka
7
Sudan
2006,2015 Habaniya vs. Rizeigat Baggara
4
Sudan
2009 Hol Dinka vs. Lou Nuer
7
Sudan
2013,2014 Hamar vs. Ma' aliyah
4
Sudan
2005 Hotiya Baggara vs. Madamid, Mahariba, Newiba
1
Sudan
2005 Janjaweed vs. Bin Kulaib, Janjaweed, Moro
1
Sudan
1993,2001 Jikany Nuer vs. Lou Nuer
2
Sudan
27 2009,2011,2012,2017 Lou Nuer vs. Murle
Sudan
2009 Luac Janga Dinka vs. Awan Dinka
1
Sudan
11 2014, 2015, 2016, 2017 Ma' aliyah vs. Rizeigat Baggara
Darfur
2008 Ma' aliyah vs. Zaghawa
1
Sudan
2016 Mahadi vs. Rizeigat Abbala
2
Sudan
1998,1999 Masalit vs. Rizeigat Abbala
10
Darfur
2016 Masalit vs. Rizeigat Baggara
4
Sudan
2011,2014,2015 Misseriya vs. Ngok Dinka
13
Sudan
2010,2015 Miseeriya vs. Rizeigat Abbala
12
Sudan
2009 Ngok Dinka vs. Shiluk
6
Sudan
1990 Pari vs. Toposa
1
Sudan
2007 Rizeigat Abbala vs. Terjam
6
Darfur
1996,2017 Rizeigat Abbala vs. Zaghawa
7
Darfur
1992,2008,2011 Topsosa vs. Turkana
7
Sudan, Kenija
1989 Nigerija vs. Čad
1
Nigerija, Čad

Število žrtev
Vzrok konflikta
72
Pašniki
400
Pašniki
200
pašniki
25
neznano
12
voda
30
voda
22
voda
6
neznano
28
pašniki
61
pašniki/voda
102
pašniki, voda, državne meje
119
pašniki, voda, državne meje
60
voda
127
pašniki
52
pašniki
27
pašniki
43
pašniki, voda, državne meje
80
pašniki, voda, državne meje
43
pašniki, voda, državne meje
432
pašniki, voda, nafta
70
Pašniki, voda
41
Pašniki
177
pašniki
2000
pašniki
387
zlato, pašniki, voda
77
pašniki
364
pašniki, voda, govedo
54
govedo
540
govedo, pašniki, voda
374
zemlja
290
govedo
109
govedo
95
govedo, pašniki, voda
348
voda, pašniki
268
pašniki
90
pašniki
251
poljedelci vs. kmetovalci (zemlja)
44
govedo
1072
pašniki, voda
3495
govedo, pašniki, voda
30
govedo
1093
pašniki, govedo
41
pašniki, voda
26
pašniki, voda
400
pašniki, voda
39
pastirji vs. poljedelci (zemlja)
314
pašniki, voda
740
pašniki, voda
121
zemlja
35
voda, pašniki
382
pašniki, religija
197
voda, pašniki
272
voda, pašniki
84
voda

Vir: Prirejeno po UCDP (2018a; 2018b; 2018c; 2018č; 2018d; 2018e; 2018f).
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Priloga B: Prikaz etničnih konfliktov v Sudanu od leta 1932 do leta 2000

Vir: UNEP (2007).

92

