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Tantárgy: Afrikai konfliktusok (Szabadon választható tárgy)  

Tárgyleírás: Napjainkban az afrikai kontinens szerepe ismét felértékelődött a fejlett nyugati 

világ (Amerikai Egyesült Államok, NATO, EU) és a feltörekvő új nagyhatalmak (Kína, 

Oroszország, India, Törökország) számára. Afrikát azonban mindmáig sok rendezetlen 

konfliktus terheli. A hidegháborús időszakban többnyire államok közötti és felszabadítási 

háborúktól volt hangos a kontinens, a hidegháború utáni Afrikára leginkább a „kisebb 

intenzitású” helyi (lokális) konfliktusok jellemzők. E konfliktusokban általában nem 

érvényesülnek azok a szabályok, amiket az államok közötti fegyveres összetűzések során a 

felek többnyire „jól vagy rosszul”, de mégiscsak betartanak (hadifoglyokkal való bánásmód, 

polgári menekültek kérdése stb.). A tárgy ismerete, elsajátítása mind azok számára fontos, 

akik az afrikai kontinenssel kapcsolatos tevékenységeket, kutatásokat folytatnak vagy afrikai 

szervezetekkel működnek együtt. 

 

A tantárgy célja: Megismertetni a hallgatókat az afrikai kontinensen zajló konfliktusokkal, 

azok okaival, megjelenési formáival, működésével és az arra adandó hazai, regionális és 

nemzetközi válaszokkal.  

A tantárgy témái: 

 Afrika történelme; 

 Az afrikai konfliktusok gyökerei; 

 biztonságpolitikai kihívások; 

 konfliktusokat előrejelző, figyelmeztető jelek, konfliktusok kirobbanása; 

 konfliktus kezelés helyi és regionális szinten, az „afrikai problémákra adott afrikai 

válaszok”; 

 afrikai békefenntartás (ENSZ, AU, EU és NATO), a műveletek során szerzett 

tapasztalatok;  

 NGO, sajtó szerepe, tevékenysége az afrikai konfliktusok során; 

 esettanulmány: Kenya; 

 esettanulmány: Darfur 
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