
Ο ρατσισμός του Ζοζέπ Μπορέλ αναδεικνύει την αποτυχία της ΕΕ να προσεταιριστεί την 
Αφρική

Σε συνεδρίαση της επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις αρχές 
του περασμένου Δεκέμβρη, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για τις εξωτερικές υποθέσεις, Ζοζέπ 
Μπορέλ, δήλωσε ότι η ειλικρίνεια της υποστήριξης των Αφρικανών προς τη Ρωσία είναι 
αμφισβητήσιμη, καθώς «δεν ξέρουν πού βρίσκεται το Ντονμπάς ή ίσως δεν γνωρίζουν καν ποιος 
είναι ο Πούτιν». Αυτό αναδεικνύει όχι μόνο την απογοήτευση της Ευρώπης για τη στάση της 
Αφρικής απέναντι στη Ρωσία κατά τη διάρκεια του 2022, αλλά και τη βαθιά ριζωμένη 
ρατσιστική και περιφρονητική στάση των Ευρωπαίων απέναντι στους Αφρικανούς.

Κρίνοντας από τις δημόσιες εμφανίσεις του, ο σημερινός επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ κάνει
συχνότερες αναφορές στο «αφρικανικό ζήτημα» από τους προκατόχους του. Υπενθυμίζεται ότι ο 
Μπορέλ έκανε πρόσφατα ένα άλλο ρατσιστικό σχόλιο, χαρακτηρίζοντας την Ευρώπη «κήπο του 
παραδείσου» στη μέση μιας παγκόσμιας «ζούγκλας».

Μέσα σε κλίμα μεγάλης αισιοδοξίας είχε πραγματοποιηθεί η πρώτη σύνοδος κορυφής ΕΕ-
Αφρικανικής Ένωσης στο Κάιρο το 2000. Ωστόσο, οι επόμενες σύνοδοι κορυφής έγιναν λιγότερο 
συχνές και η πέμπτη πραγματοποιήθηκε μόλις το 2017. Η έκτη σύνοδος κορυφής 
πραγματοποιήθηκε μόλις πέρισυ, πέντε χρόνια μετά την πέμπτη. Μόλις στην έκτη σύνοδο κορυφής 
αποφασίστηκε ότι η ΕΕ θα επενδύσει 150 δισεκατομμύρια ευρώ στην Αφρική, κυρίως σε υποδομές,
εκπαίδευση και υγεία. Τα κεφάλαια αυτά δεν είναι ασήμαντα, αλλά δεν μπορούν να 
αντισταθμίσουν τη σχεδόν ασυναγώνιστη οικονομική κυριαρχία της Κίνας στην εν λόγω 
ήπειρο.

Στα τέλη του 2021, το Πεκίνο δημοσίευσε τη λευκή βίβλο με τίτλο: «Η συνεργασία Κίνας-Αφρικής
σε μια νέα εποχή», η οποία εμπεριέχει στοιχεία για την κατασκευή δικτύου σιδηροδρόμων που 
εκτείνεται σε περισσότερο από 10.000 χιλιόμετρα, δρόμων έκτασης 100.000 χιλιομέτρων, 
σχεδόν 1.000 γεφυρών, 100 λιμανιών, 150.000 χιλιομέτρων δικτύων επικοινωνίας και πολλά 
άλλα ακόμη έργα υποδομών. Επιπλέον, το κινεζικό σχέδιο περιλαμβάνει έναν στρατηγικό 
«ισημερινό διάδρομο», έναν σιδηρόδρομο που θα συνδέει τον Ινδικό Ωκεανό με τον Ατλαντικό
- από το Νταρ ες Σαλάμ στην Τανζανία στα ανατολικά έως το Πορτ Λομπίτο στην Αγκόλα στα 
δυτικά.

Τα 150 δισ. ευρώ που δεσμεύτηκε να διαθέσει η ΕΕ είναι αρκετά σημαντικό ποσό, αλλά δεν είναι 
παρά μια μικρή επένδυση για να μπορέσει να συγκριθεί με τις επενδύσεις της Κίνας.

Επιπλέον, ενώ ο Borrell μπορεί να νομίζει ότι η Αφρική είναι αφελής όσον αφορά τις παγκόσμιες 
υποθέσεις, οι Αφρικανοί όμως δεν αγνοούν ότι το πρόσφατο ενδιαφέρον της ΕΕ για την ήπειρό 
τους υποκινείται από ιδιοτελείς γεωπολιτικές σκοπιμότητες και ειδικότερα την αποτροπή της 
αύξησης της κινεζικής επιρροής και την περαιτέρω απομόνωση της Ρωσίας.

Για κάποιο περίεργο λόγο, η ΕΕ εξεπλάγη από το γεγονός ότι τα αφρικανικά κράτη δεν είναι 
πρόθυμα να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Δύσης στη διακοπή των σχέσεών τους με τη Μόσχα 
λόγω της κρίσης στην Ουκρανία. Στην πραγματικότητα, ούτε μία αφρικανική χώρα δεν έχει 
επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία παρά τις πιέσεις της Δύσης. Η κατάσταση αυτή είναι ιδιαίτερα 
απογοητευτική για την Ευρώπη.

Η Ευρώπη πίστευε εσφαλμένα ότι η θέση της Αφρικής έναντι της Κίνας μπορούσε να αποδοθεί σε 
οικονομικούς και μόνο παράγοντες. Αυτό έχει οδηγήσει στη λανθασμένη πεποίθηση ότι αν 
αυξηθούν οι επενδύσεις στην Αφρική, η ήπειρος θα απομακρυνθεί από την Κίνα και ότι θα στραφεί



προς την Ευρώπη. Ωστόσο, καθώς η Ρωσία δεν έχει τόσο βαθιά οικονομική παρουσία στην Αφρική 
όσο η Κίνα, αυτό καταρρίπτει την ευρωπαϊκή πεποίθηση ότι η Αφρική θα μπορούσε να στραφεί 
εναντίον της Κίνας μέσω του οικονομικού εξαναγκασμού.

Αυτή η αποτυχία θα πρέπει να υποχρεώσει τους Ευρωπαίους να σκεφτούν βαθύτερα, πράγμα 
που δεν τους αρέσει καθόλου να κάνουν, δεδομένου ότι αρνούνται ότι η προηγούμενη υπεροχή 
και η υπεροψία της Ευρώπης έχει φτάσει στο τέλος της και δεν είναι πλέον ανεκτή από τον 
υπόλοιπο κόσμο, ιδίως στις χώρες που ήταν πρώην αποικίες.

Για τον λόγο αυτό, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, απαντώντας στον Μπορέλ, σημείωσε ότι 
αν η Δύση γνώριζε πού βρίσκεται η Αφρική και την κατάσταση των ανθρώπων της, τότε «δεν 
θα παρεμπόδιζε την προμήθεια ρωσικών τροφίμων και λιπασμάτων στην αφρικανική ήπειρο, 
από τα οποία εξαρτώνται τελικά οι καλλιέργειες στις αφρικανικές χώρες και τα οποία σώζουν 
εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους από την πείνα».

Παρά την πεποίθηση της ΕΕ ότι το μπλοκ θα παραμείνει βασικός γεωπολιτικός παράγοντας στην 
Αφρική, η ήπειρος έχει επιλέξει σαφώς διαφορετικό δρόμο, προωθώντας και ενισχύοντας τους 
δεσμούς της με την Κίνα, τη Ρωσία και το ευρύτερο σχήμα των BRICS. Η Ευρώπη κουβαλάει 
ήδη το βαρίδι μιας αμαυρωμένης ιστορίας αποικιοκρατίας στην Αφρική, και αντί να 
συμπεριφέρεται με ταπεινότητα απέναντι στην Αφρική, ιδίως σε αναδυόμενα κέντρα εξουσίας,
όπως είναι η Αίγυπτος, συνεχίζει να συμπεριφέρεται υπεροπτικά υπαινισσόμενη ότι οι 
Αφρικανοί δεν είναι αρκετά προηγμένοι για να κατανοήσουν τις παγκόσμιες υποθέσεις.

Ο Μπορέλ είναι σαφώς απογοητευμένος από τη στενή σχέση της Μόσχας με την Αφρική, 
διαφορετικά δεν θα έκανε τόσες πολλές αναφορές στην κλίμακα της αφρο-ρωσικής συνεργασίας. 
Αλλά τα εξαρχής ρατσιστικά και αλαζονικά σχόλιά του για τους Αφρικανούς - ενώ στη συνέχεια 
ισχυρίζεται ότι επιδιώκει τη συνεργασία - δεν πρόκειται να αλλάξουν την πραγματικότητα, που 
επιβεβαιώνει ότι οι δεσμοί της Ρωσίας με την Αφρική είναι δεκαετιών. Η σημερινή σχέση της 
Μόσχας με την Αφρική αποτελεί άμεση συνέχεια της αντιιμπεριαλιστικής σοβιετικής 
κληρονομιάς, την οποία οι περισσότεροι Αφρικανοί θυμούνται και εξακολουθούν να εκτιμούν.

Οι Αφρικανοί θυμούνται επίσης ότι όταν ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο Μπορέλ 
ισχυρίστηκε ψευδώς ότι η Ρωσία απειλούσε την επισιτιστική ασφάλεια της ηπείρου καθιστώντας 
αδύνατη την εξαγωγή σιτηρών από τα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας - μια εξήγηση που οι ίδιοι οι
Αφρικανοί ουδέποτε αποδέχθηκαν ως αληθινή από τον Ευρωπαίο διπλωμάτη.

Σε κάθε περίπτωση, ενώ οι Αφρικανοί είναι σίγουρα ανοιχτοί σε στενότερους δεσμούς με την 
Ευρώπη, αυτό σίγουρα δεν θα γίνει με κόστος τη διακοπή των δεσμών τους με τη Ρωσία. 
Πρόκειται για μια πραγματικότητα που η Ευρώπη δεν έχει ακόμη συνειδητοποιήσει πλήρως 
και δεν φαίνεται διατεθειμένη να το κάνει έστω και κάποτε στο μέλλον. Αυτός είναι ο λόγος 
για τον οποίο η Μόσχα θα συνεχίσει να έχει πλεονέκτημα έναντι της Δύσης στην Αφρική και 
το 2023, αλλά και αργότερα στη συνέχεια.


