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Útdráttur 

Þessi ritgerð greinir hvernig græðgi og gremja hafa haft áhrif á stjórnmál stríðsherra og 

forréttindahópa (elíta) í borgarastríðum, og borgarastríðið í Angóla tekið fyrir sem dæmi. Við 

greiningu á efninu eru skoðaðar græðgis- og gremjukenningar og þeim beitt til að útskýra 

borgarastríðið í Angóla. Þá er angólska ríkinu og stjórnmálum þess lýst. Helstu niðurstöður 

ritgerðarinnar eru þær, að á tímum borgarastríðsins bar Angóla mörg einkenni veiks ríkis, en 

það mátti sjá á spilltum og ólýðræðislegum stjórnarháttum, lágu stigi borgaralegs samfélags, 

skorti á lögmæti vegna lítillar pólitískrar þátttöku almennings, óstöðugum stjórnmálum, 

samfélagsklofningi og miðstýrðum stjórnarháttum forréttindahópa ríkisins, þar sem einn 

stjórnmálaflokkur fór með völd. Það er hins vegar ekki hægt að setja angólska borgarastríðið 

í einn ákveðinn flokk stríða, heldur ber það viss einkenni staðgengils-, auðlinda-, og 

þjóðernisstríða. Í því má greina gremju vegna arfleifðar nýlendutímabilsins og klofnings 

þjóðerna, en einnig má greina græðgi, til dæmis vegna eftirsóknar einstaklinga og hópa í 

auðlindir ríkisins, og vegna þess hve auðlindirnar voru nauðsynlegar til að stríðið gæti haldist 

gangandi. Græðgis- og gremjukenningar hafa því mikið skýringargildi fyrir borgarastríðið í 

Angóla. 
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Formáli 

Þessi ritgerð er lokaverkefni mitt til BA prófs í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands. Hún er 

metin til 12 eininga (ECTS) af 180 eininga námi í stjórnmálafræði. Henni er skilað í apríl árið 

2012 til stjórnmálafræðideildar. Leiðbeinandi minn við skrifin, var Ragnar Hjálmarsson og vil 

ég þakka honum fyrir þolinmæði og góðar leiðbeiningar við verkið. Einnig vil ég þakka 

fjölskyldu minni og unnusta fyrir þolinmæði, aðstoð og yfirlestur.  
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Inngangur 

Í Angóla voru stríð háð í rúm fjörutíu ár, nánast samfleytt. Það fyrra hófst árið 1961, þegar 

þjóðernissinnar gerðu uppreisn gegn hinum portúgölsku nýlenduherrum, en stríðið stóð yfir 

til ársins 1975, þegar ný vinstri stjórn í Portúgal samdi um frið, við sjálfstæðishreyfingar 

MPLA (Movimento Popular de Libertação de Angola), UNITA (União Nacional para a 

Independência Total de Angola) og FNLA (Frente Nacional de Libertação de Angola). Það var 

þó skammvinnur friður því sama ár braust aftur út stríð í landinu. Í það skiptið var stríðið háð 

milli áðurnefndra sjálfstæðishreyfinga. Þau blóðugu átök áttu eftir að standa yfir til ársins 

2002, með litlum hléum.1 

Talið er að minnsta kosti hálf milljón manna hafi látist af völdum borgarastríðsins í Angóla 

og að nokkrar milljónir hafi flúið heimili sín vegna átakanna. Á tímum stríðsins börðust 

uppreisnarhópar og stríðsherrar (warlords) um völdin í landinu. Þeir, ásamt 

forréttindahópum ríkisins, græddu oft á átökunum og stjórnmálin urðu mjög persónuleg í 

kjölfarið. Einkenni stjórnarfarsins í Angóla á tímum borgarastríðsins, voru meðal annars 

spilling, ofbeldi, veikar stofnanir og persónulegir, ólýðræðislegir stjórnarhættir leiðtoga og 

forréttindahópa. 

Í þessari ritgerð mun höfundur greina „hvernig græðgi og gremja hafa haft áhrif á 

stjórnmál stríðsherra og forréttindahópa í borgarastríðinu í Angóla.“ Valdar hafa verið ólíkar 

kenningar til útskýringar. Þær eru kenning Roberts Jacksons um hálfgildingsríki (quasi-states), 

kenning Williams Renos um skuggaríki og stjórnmál stríðsherra, kenning Mancurs Olsons og 

Arthurs Goldsmiths um skynsemi stríðsherra, og kenning Pauls Colliers um græðgi og gremju 

í borgarastríðum. Þessar kenningar eiga það sameiginlegt að fjalla um græðgi í 

borgarastríðum og veikum ríkjum. Það er þó ekki hægt að útskýra hegðun einstaklinga 

einungis útfrá græðgi þeirra. Margir aðrir þættir hafa þar áhrif. Einn þeirra sem mikið hefur 

verið fjallað um er gremja, og áhrif hennar á borgarastríð og stjórnmál stríðsherra. Hér 

verður fjallað um kenningu Assis Malaquias um gremju vegna ólíkra þjóðerna og kenningu 

Frances Stewarts um gremju vegna ójafnaðar. 

                                                      
1
 Tony Hodges, Angola: From Afro-Stalinism to Petro-Diamond Capitalism (International African       Institute, 

2001), 7; Jakkie Cilliers, „Resource wars – a new type of insurgency,“ í Angola’s War Economy: The Role of Oil 
and Diamonds, ritstj. Jakkie Cilliers og Christian Dietrich, (Pretoria: Institute for Security Studies: 2000), 1-3. 
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Uppbygging ritgerðarinnar verður á eftirfarandi hátt. Í fyrsta kafla verða áðurnefndar 

kenningar, um hálfgildingsríki, skynsemi einvalda, skuggaríki og stjórnmál stríðsherra, græðgi 

og gremju í borgarastríðum og gremju vegna ólíkra þjóðerna og ójafnaðar, útskýrðar og 

gagnrýndar og mat á það lagt, hvernig þær geta bætt hvor aðra upp, í greiningu 

borgarastríðsins í Angóla. Í öðrum kafla verður fjallað um borgarastríðið í Angóla og einkenni 

þess, og dæmi tekin úr stríðinu sem kenningarnar eiga vel við. Í þriðja kafla verða 

kenningarnar mátaðar við angólska borgarastríðið, kostir þeirra og gallar dregnir fram og mat 

lagt á hversu vel þær geti útskýrt borgarastríðið í Angóla. Í fjórða og síðasta kafla verða 

niðurstöður ritgerðarinnar settar fram, sem sýna að græðgi og gremja höfðu samverkandi 

áhrif á borgarastríðið í Angóla, þar sem meðal annars ójöfnuður í samfélaginu, ólík þjóðerni 

og aðgangur að náttúruauðlindum höfðu áhrif á gang stríðsins. Að lokum verða 

niðurstöðurnar ræddar og ályktanir dregnar af þeim. 
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1 Kenningar 

Kenningar um græðgi og gremju hafa að miklu leyti yfirgnæft umræðuna um ástæður og 

áhrifavalda borgarastríða. Græðgiskenningarnar, sem sprottnar eru upp úr 

hagfræðikenningum, ganga út frá að stríðandi aðilar í vopnuðum átökum, séu drifnir áfram af 

löngun til að bæta stöðu sína í samfélaginu, og geri þess vegna einfalda kostnaðar- og 

ábatagreiningu á því, hvort þeir græði á að taka þátt í uppreisn eða ekki. 

Gremjukenningarnar ganga hins vegar út frá því að fólk geri uppreisn vegna ástæðna eins og 

ójafnaðar, óréttlætis, þjóðernis, trúar og/eða stéttarstöðu, frekar en vegna græðgi. Það er 

erfitt að halda því fram að borgarastríð séu háð vegna græðgi eða gremju manna en geti ekki 

haft samverkandi áhrif. Margir fræðimenn eru þess vegna sammála um að báðar 

kenninganálganirnar hafi eitthvað fram að færa, þegar kemur að því að útskýra átök og 

borgarastríð. Hér verður gerð grein fyrir hvorum rökunum fyrir sig, eins og helstu 

meðmælendur þeirra setja þau fram, og þau notuð til að útskýra þá flóknu ferla og virkni 

(dýnamík) sem brjótast út í borgarastríðum líkt og og borgarastríðinu í Angóla. 

1.1 Græðgi 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir helstu kenningum um græðgi í borgarastríðum og þær 

gagnrýndar. Fyrsta kenningin sem fjallað verður um er kenning Roberts Jacksons um 

hálfgildingsríki, sem fjallar um stöðu og lögmæti ríkja í alþjóðasamfélaginu. Hún leiðir okkur 

yfir í kenningu Mancurs Olsons og Arthurs Goldsmiths, sem greinir frá skynsemi einvalda á 

átakasvæðum og útskýrir hegðun þeirra út frá skynsemishyggju og rökvísi. Eftir kaflann um 

skynsemi einvalda verður fjallað um kenningu Williams Renos um skuggaríki og 

stríðsherrastjórnmál, en sú kenning er öllu flóknari og dýpri í útskýringum sínum á átökum, 

og á vel við borgarastríðið í Angóla. Að lokum verður fjallað um kenningu Pauls Colliers um 

græðgi og gremju í borgarastríðum og er hún þekktasta kenningin sem komið hefur fram um 

græðgi, en samkvæmt henni hefur græðgi meiri áhrif en gremja á upptök og virkni 

borgarastríða.  

1.2 Hálfgildingsríki 

Í kalda stríðinu var eins konar þegjandi samkomulag í alþjóðasamfélaginu, að ríkisstjórnir 

heimsins skyldu á yfirborðinu viðurkenna lögmæti annarra „ríkja“ sem þó uppfylltu ekki hinar 

venjulegu kröfur sem gerðar eru til fullvalda ríkja. Sem dæmi um þær kröfur, er til dæmis það 
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að geta varið íbúa sína gegn utanaðkomandi árás eða ógn, en einnig að hafa getu til að beita 

lögmætu valdi innan landamæra sinna. Stjórnmálafræðingurinn Robert Jackson kallar slík ríki 

hálfgildingsríki.2 Þau hafa lagalegt, neikvætt fullveldi en ekki raunverulegt, jákvætt fullveldi. 

Þau eru viðurkennd af alþjóðasamfélaginu sem fullvalda ríki en hafa ekki virka stjórn á eigin 

málum. Neikvætt fullveldi felur í sér sjálfstæði ríkis og að það stjórni sínum málum án 

afskipta utanaðkomandi aðila, en jákvætt fullveldi er hins vegar þegar fullveldi ríkis er 

raunverulegt en ekki bara lagalegt. Ríki sem býr yfir jákvæðu fullveldi er sjálfstætt og  

stjórnar eigin málum án afskipta alþjóðasamfélagsins, en það veitir jafnframt íbúum sínum 

pólitísk gæði, getur unnið með öðrum ríkisstjórnum að varnarmálum og tekið þátt í 

alþjóðlegum viðskiptum. Þá eru leiðtogar þess ábyrgir og hæfir og borgararnir afkastamiklir 

og tryggir ríkinu.3 

Hálfgildingsríki eru mörg hver fyrrum nýlendur Vesturlanda og hlutu sjálfstæði á mjög 

skömmum tíma, án aðlögunar að breyttum stjórnarháttum og án þess að hafa þekkingu á 

aðferðum, tjáningarmátum eða stofnunum weberískra sjálfstjórnarríkja. Ástandið fór 

versnandi í flestum þeirra eftir sjálfstæði og einkenndust þau mörg hver af átökum eða 

erjum, efnahagslegri óstjórn og pólitískri spillingu. Flestar fyrrum nýlendurnar fengu 

sjálfstæði og fullveldi viðurkennt af alþjóðasamfélaginu, og sæti í Sameinuðu þjóðunum, 

sama hversu litlar og óstöðugar þær voru.4  

Nýsjálfstæðu ríkin höfðu hlotið viðurkenningu og réttindi á við önnur ríki 

alþjóðasamfélagsins, í formi lagalegs fullveldis, en skorti hins vegar völd og yfirráð innan 

landamæra sinna ásamt sterkri stofnanauppbyggingu, eins og tíðkaðist í sjálfstæðum 

vestrænum ríkjum. Þau hegðuðu sér í raun ekki eins og ríki, því þau veittu ekki íbúum sínum 

mörg þau réttindi og tækifæri sem gjarnan fylgja sjálfstæði ríkja. Til dæmis sýndu ríkisstjórnir 

þeirra ófullnægjandi  pólitískan vilja, til að veita íbúunum félags- og efnahagslega velferð og 

almenn mannréttindi. Ávinningurinn sem fylgdi sjálfstæði var gjarnan aðeins veittur 

takmörkuðum forréttindahópi en ekki almennum borgurum, sem sáu litlar sem engar 

breytingar til hins betra og þess vegna kallar Jackson þau hálfgildingsríki.5 

                                                      
2
 Robert H. Jackson, Quasi-states: Sovereignty, International Relations and the Third World (Cambridge: 

Cambridge University Press, 1990). 
3
 Jackson, Quasi-states: Sovereignty, International Relations and the Third World, 27-29. 

4
 Sama heimild, 13-16. 

5
 Sama heimild, 16-21. 
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Kenning Jacksons um hálfgildingsríki á nokkuð vel við tilfelli Angóla, sérstaklega fyrstu árin 

eftir sjálfstæði þess, en þó verður að varast að nota vestræn hugtök eins og neikvætt og 

jákvætt fullveldi og skilgreina afrísk stjórnmál út frá þeim. Vissulega voru stjórnmálin spillt og 

almenn mannréttindi fótum troðin, en angólska ríkið tók til dæmis þátt í viðskiptum á 

alþjóðlegum vettvangi, og inn- og útflutningur var til staðar, sem sýnir að ekki var að finna öll 

einkenni hálfgildingsríkja í Angóla. Einnig má benda á að neikvætt fullveldi Angóla var ekki 

algjört, því alþjóðasamfélagið hafði á tímum borgarastríðsins áhrif á og afskipti af ferli þess, 

til dæmis með endurteknum friðarumleitunum.   

Samkvæmt Jackson eru leiðtogar í hálfgildingsríkjum spilltir, og sýna ekki fullnægjandi vilja 

til að veita íbúunum félags- og efnahagslega velferð og almenn mannréttindi, en næst verður 

tekin fyrir kenning sem fjallar um afhverju spillt hegðun stríðsherra, í ríkjum sem einkennast 

af spillingu, frændhygli og persónulegum stjórnmálum, getur verið rökvís. 

1.3 Skynsemi einvalda 

Kenninguna um skynsemi einvalda settu félagsvísindamennirnir Mancur Olson og Arthur 

Goldsmith fram, en hún gæti að hluta til útskýrt ástandið í mörgum ríkjum Afríku. Kenning 

þeirra heldur því fram, að ofbeldisfull stjórnmál og veikar stofnanir geti saman skapað 

umhverfi fyrir einvalda til að ná völdum. Umhverfið auðveldar þeim einnig að nota stöðu sína 

og völd, til að velja skammtímagróða fram yfir þróun ríksins til lengri tíma. Samkvæmt Olson 

og Goldsmith sýna einvaldar skynsemi og rökvísi, þegar þeir velja það sem kemur þeim 

sjálfum best, án þess að hugsa of mikið um afleiðingar ákvarðana sinna fyrir umhverfið og 

samfélagið í heild sinni.6 Slík spillt hegðun einvalda, ásamt frændhygli og græðgi heldur síðan 

áfram að veikja ríkin og hagkerfi þeirra.7 

Veik ríki einkennast af ólýðræðislegum stjórnarháttum, skorti á lögmæti vegna lítillar 

pólitískrar þátttöku almennings, óstöðugum stjórnmálum, samfélagsklofningi og miðstýrðum 

stjórnarháttum forréttindahópa ríkisins, þar sem einn leiðtogi eða stjórnmálaflokkur fer með 

völd. Til þess að halda völdum í óvissu stjórnmálaumhverfi, neyðast forréttindahóparnir til að 

nota pólitískt veitingarvald til að styrkja stöðu sína. Þannig geta orðið til stjórnmálakerfi, þar 

                                                      
6
 Mancur Olson, „Dictatorship, Democracy,  and Development,“ American Political Science Review 87, nr. 3 

(1993): 569-570; Arthur A. Goldsmith, „Risk, Rule and Reason: Leadership in Africa,“ Public Administration and 
Development 21 (2001): 78-79.  
7
 Patrick J. McGowan, „Coups and Conflict in West Africa, 1955-2004: Part 1, Theoretical Perspectives,“ Armed 

Forces & Society 32, nr. 5 (2005): 8. 



  

 12 

sem keppinautum er haldið í skefjum en viðskiptavinum ánægðum með fyrirgreiðslu 

stjórnmálamanna. Veik ríki skortir einnig oft samsemd (identity) íbúa, og stórir hópar hafa 

aðskilið sig frá ríkinu. Í veikum ríkjum eiga stjórnvöld erfitt með að framfylgja stefnum, og 

stofnanir þeirra eru veikar og starfa ekki sem skyldi. Veikar stofnanir stuðla síðan að 

áframhaldandi efnahagserfiðleikum og lágum hagvexti, sem einkenna veik ríki oftar en ekki. 

Að lokum eru veik ríki mjög viðkvæm fyrir áhrifum frá alþjóðlegum aðilum og ferlum, og ytri 

vandamál verða því oft að innri vandamálum.  

Málið er þó ekki svo einfalt, að hægt sé að flokka ríki heimsins, sem annaðhvort veik eða 

sterk ríki. Nær liggur að raða þeim upp á ás, þar sem veik ríki eru á öðrum endanum og sterk 

á hinum. Þá geta ríki hreyfst, með tíma og þróun, eftir ásnum.8 Einkenni veikra ríkja hafa áhrif 

á það, hvernig forréttindahópar reyna að tryggja pólitíska stöðu sína og halda henni. Með 

blöndu af stjórnun, ytri stuðningi frá valdamiklum vinum, og miklum fjáraustri, geta veik ríki 

staðið heil og nokkuð stöðug í langan tíma, þrátt fyrir spillingu, óróa og slæman efnahag. 

Vegna viðkvæmrar stöðu sinnar í alþjóðasamfélaginu, neyðast forréttindahópar oft til að 

beita stefnum sem kynda undir borgaralegt ofbeldi. Pólitískir forréttindahópar finna fyrir 

þrýstingi bæði innanlands og utan og þurfa að létta á honum, oft með beitingu pólitísks 

veitingarvalds. Þannig getur ríkið komið fram sem sjálfstætt ríki með neikvætt fullveldi, líkt 

og Robert Jackson greinir frá, og átt réttmæta heimtingu á nýtingu auðlinda, og komið í veg 

fyrir að höftum sé beitt gegn því af alþjóðasamfélaginu.9 

Hætta er á að í veikum ríkjum verði til stjórnmál sem fáir útvaldir hafi áhrif á, með 

miðstýrðu valdi og jafnvel einræði. Gerist það vegna stöðu ríkisins sem hálfgildingsríki, og 

skorts á nægu sjálfræði (autonomy) til að hægt sé að koma á breytingum, gera kúgun óþarfa 

og lýðræði lífvænlegt. Þegar stjórnmál verða aðeins fyrir fáa útvalda, felur það gjarnan í sér, 

að forréttindahópar geta ekki sett eða framfylgt áhrifaríkum, efnahagslegum, pólitískum og 

menningarlegum stefnum.10 Það, að stjórnmál séu aðeins fyrir fáa útvalda, getur unnið gegn 

styrkingu stofnanabundins lögmætis ríkisins. Einnig eykur það hættuna á að stríð brjótist út, 

                                                      
8
 Richard Jackson, „Violent Internal Conflict and the African State: Towards a Framework of Analysis,“ Journal of 

Contemporary African Studies 20: 1 (2002): 10-12. 
9
 William Reno, Warlord Politics and African States (Boulder: Lynne Rienner, 1998), 2. 

10
 Jackson, „Violent Internal Conflict and the African State: Towards a Framework of Analysis,“ Journal of 

Contemporary African Studies, 14-15, vitnað í R. Fatton Jr., „Bringing the Ruling Class Back In: Class, State, and 
Hegemony in Africa,“ Comparative Politics, 20: 3 (1988): 254-255. 
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þar sem útskúfaðir og afskiptir hópar grípa til vopna til að verja sig eða reyna að taka völdin í 

sínar hendur.11 

Samkvæmt skynsemishyggjukenningum, eins og kenningu Olsons og Goldsmiths, er oft 

skynsamlegra fyrir pólitíska leiðtoga/stríðsherra að sækjast eftir skammtímagróða heldur en 

að bíða eftir framþróun og efnahagslegum bata á landsvísu og til lengri tíma. Er þetta meðal 

annars vegna þess að við hverjum pólitískum leiðtoga blasir hættan á borgarastríði, 

stjórnarbyltingu eða jafnvel morðtilræði og dauða, áður en honum tekst að koma á 

varanlegum breytingum til hins betra í ríkinu. Þessi kenning útskýrir því, hvers vegna svo 

margir leiðtogar, í jafn áhættusömum hagkerfum og pólitísku umhverfi, og er í mörgum 

ríkjum Afríku, hafa verið spilltir og ekki viljað innleiða lýðræði og betri viðskipta- og 

markaðsstefnur fyrir hagkerfi ríkja sinna.12 

Kenning Olsons og Goldsmiths er frekar einföld og skýr. Hún segir að ganga megi út frá því 

að afrískir leiðtogar séu oftast að reyna að gera það sem kemur þeim sjálfum best. Þess 

vegna megi gera ráð fyrir því, að þeir geri það sem þeim virðist færa þeim sjálfum sem 

mestan ágóða gegn sem minnstum kostnaði, að yfirstöðnu ákveðnu mati á áhættu sem felst í 

aðgerðinni.13 Þá segja Olson og Goldsmith að ekki sé til neinn einn leiðtogi, sem sé 

fullkomlega dæmigerður fyrir þessa kenningu, en hægt sé að nota hana til að spá fyrir um 

hvernig leiðtogar munu hegða sér í því pólitíska umhverfi sem er ráðandi í mörgum ríkjum 

Afríku.  Ef ákvörðun virðist vera áhættusöm, er líklegt að leiðtoginn velji aðra leið sem er ekki 

jafn áhættusöm og skilar skjótfengnari hagnaði, jafnvel þó að sá hagnaður verði minni en af 

fyrri leiðinni.14 Þá segir Olson að sagan sýni að margir leiðtogar séu skammlífir í starfi og nýti 

því tímann vel til að græða sem mest á meðan þeir geta, meðal annars með því að neita að 

borga upp lán, gera eignir upptækar, hækka gengi gjaldmiðla og prenta peninga.15 

Samkvæmt þessari kenningu mun skynsamur leiðtogi, er starfar í óvissu pólitísku umhverfi 

sem byggt er upp af mörgum og ólíkum þjóðernum, einnig hafa mikla hvöt til að gera vel við 

                                                      
11

 Jackson, „Violent Internal Conflict and the African State: Towards a Framework of Analysis,“ Journal of 
Contemporary African Studies, 14-15, vitnað í R. Cornwell, „The Collapse of the African State,“ í Peace, Profit or 
Plunder? The Privatisation of Security in WarTorn African Societies, ritstj. J. Cilliers og P. Mason 
(Jóhannesarborg: The Institute for Security Studies, 1999), 67.  
12

 Goldsmith, „Risk, Rule and Reason: Leadership in Africa,“ 77-79. 
13

 Sama heimild, 77-78. 
14

 McGowan, „Coups and Conflict in West Africa, 1955-2004: Part 1, Theoretical Perspectives,“ 12. 
15

 Olson, “Dictatorship, Democracy, and Development,” 571. 
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þá sem eru af sama þjóðerni og hann sjálfur. Þannig geti hann betur tryggt stöðu sína sem 

hugsanlegur leiðtogi síns þjóðarbrots, missi hann stöðu sína sem leiðtogi ríkis.16 

Það hlýtur þó að vera varasamt að alhæfa á þennan máta, um jafn marga og ólíka leiðtoga 

og hafa verið eða eru við völd í Afríku. Þetta er of mikil einföldum á flóknum stjórnmálum, 

sem eru að mörgu leyti mjög ólík þeim stjórnmálum sem flestir vestrænir fræðimenn eru 

sprottnir upp úr. Ástæður hegðunar og gjörða afrískra leiðtoga eru að öllum líkindum flóknari 

og fjölbreyttari en skynsemishyggjukenningar vilja viðurkenna. Einnig má segja að kenning 

Olsons og Goldsmiths sé ef til vill lituð af kynþáttahyggju, þar sem afrískum leiðtogum er 

ætlaður annar persónuleiki og einkenni en vestrænum starfsbræðrum þeirra. Ekki má álykta 

sjálfkrafa sem svo að allir afrískir leiðtogar séu að eðlisfari gráðugri en aðrir.  

Kenning Olsons og Goldsmiths, um skynsemi einvalda, er frekar einföld kenning sem 

reynir einungis að útskýra hegðun leiðtoga veikra, afrískra ríkja. Þegar greina á jafn flókið 

fyrirbæri og borgarastríð, er hins vegar nauðsynlegt að nota flóknari kenningar sem taka á 

fleiri þáttum en einungis leiðtoga ríkja. Kenning Williams Renos, um stríðsherrastjórnmál og 

skuggaríki, fjallar meðal annars um hegðun leiðtoga, uppbyggingu hagkerfa, og framkvæmd 

stjórnmála í veikum ríkjum, og er hún því tilvalin til að nota við greiningu stjórnmála 

borgarastríðsins í Angóla.  

1.4 Stríðsherrastjórnmál og skuggaríki 

Kenning stjórnmálafræðingsins Williams Renos, um stjórnmál stríðsherra og skuggaríki, 

útskýrir hið pólitíska hagkerfi veikra ríkja og er hún góð viðbót við kenningu Olsons og 

Goldsmiths, sem snýst meira um einstaklinginn en heildina. Eins og áður hefur komið fram, 

eru mörg Afríkuríki veik, vegna vanþróunar á hinu félagshagfræðilega sviði samfélagsins, 

jaðarstöðu hagkerfa þeirra og lélegrar pólitískrar forystu, sem er að mörgu leyti afleiðing 

þess að flest þeirra voru nýlendur Vesturlanda um langt tímabil. Við þetta bætir Reno, að í 

þeim ríkjum, þar sem pólitísk kerfi eru mjög klofin og stuðst er við pólitískt veitingarvald, hafi 

það leitt til þróunar vopnaðra viðskiptakerfa (armed commercial networks), stríðshagkerfa 

og stríðsherrastjórnmála. Þar sem það hefur gerst verður ofbeldi gjarnan aðferð til að ná 

völdum og safna auði.17 Leiðtogar slíkra ríkja geta ekki haldið í embætti sín með því að 

úthluta samgæðum, og eru þess vegna líklegri til að nota kúgun til að halda í völd sín. Kúgun 
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 McGowan, „Coups and Conflict in West Africa, 1955-2004: Part 1, Theoretical Perspectives,“ 12-13. 
17

  William Reno, Warlord Politics and African States, 15-40. 
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leiðir síðan til aukinnar hættu á ofbeldisfullum uppreisnum stjórnarandstöðu, og gerir 

lögreglu og her að áhrifamiklum aðilum í stjórnmálum, þar sem líklegt er að þeir hafi sínar 

eigin skoðanir og stefnumál til að framfylgja. Gerir það leiðtogana því berskjaldaða fyrir 

lögreglunni og hernum.18  

Samkvæmt kenningu Renos, fela borgarastríð, í veikum ríkjum, hvorki í sér uppbyggingu 

ríkis né upplausn á pólitískri röð og reglu og eru þar af leiðandi ekki órökvís. Hann telur 

efnahagslega hvata liggja að baki, sem hafi eflst mikið með aukningu fjölþjóðlegra viðskipta 

undanfarna áratugi, en telur ekki að efnahagslegir hvatar skýri alla hegðun einstaklinga í 

veikum ríkjum. Þá telur Reno hegðun stríðsherra að mörgu leyti eiga rætur sínar að rekja til 

þeirra tengsla sem mynduðust í kalda stríðinu milli viðskipta, einkaframtaks og ríkisstofnana 

veikra ríkja.19  

Reno kallar slík ríki skuggaríki, til að útskýra sambandið milli stjórnmála og spillingar innan 

þeirra. Skuggaríki einkennast af persónulega valdi leiðtoga, sem skýlir sér á bak við neikvætt 

fullveldi ríkisins. Skuggaríki eru gjarnan viðurkennd sem þátttakendur í hinu hnattræna 

samfélagi, jafnvel þó að formleg geta og lögmæti ríkisstjórna þeirra sé sama og engin. Til 

dæmis eiga stjórnir margra þeirra sæti í Sameinuðu þjóðunum (SÞ) og fá úthlutað 

þróunaraðstoð frá öðrum ríkjum. Eins og fram kemur í kenningu Roberts Jacksons, um 

hálfgildingsríki, leiðir stuðningur við slíkar ríkisstjórnir til þess, að leiðtogar þeirra finna ekki 

fyrir þrýstingi, til að bæta ástand innviða ríkjanna og styrkja stofnanauppbyggingu þeirra, til 

að vernda þá hópa samfélagsins sem eru framleiðendur og gætu hækkað skatttekjur 

ríkjanna.20 

Reno segir ennfremur, líkt og Olson og Goldsmith, að leiðtogar skuggaríkja kjósi 

skammtímagróða í formi styrkja og lána frá öðrum ríkjum, og fjárfestinga frá 

áhættufjárfestum, fram yfir það að búa til gott skattaumhverfi þar sem sjálfstæðir hópar 

framleiðenda geta byggt upp starfsemi sína og borgað skatta til ríkisins.21 

                                                      
18

 McGowan, „Coups and Conflict in West Africa, 1955-2004: Part 1, Theoretical Perspectives,“ 18, vitnað í Jean-
Paul Azam, „The Redistributive State and Conflict in Africa,“ (Ritgerðaröð/200.3, Oxford Centre for the Study of 
African Economies, 2001), 7. 
19

 William Reno, „Shadow States and the Political Economy of Civil Wars,“ í Greed and Grievance: Economic 
Agendas in Civil War, ritstj. Mats Berdal og David M. Malone, 43-68 (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2000), 
43-45. 
20

 Jackson, Quasi-states: Sovereignty, International Relations and the Third World. 
21

 Reno, „Shadow States and the Political Economy of Civil Wars,“ 45. 
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Leiðtogar skuggaríkja reiða sig á nýtingu ríkisauðlinda, jafnvel þó að sú nýting geti verið 

ósjálfbær, að því leyti að hún minnkar framleiðslu ríkisins, og þar með skapaðan auð. Á þetta 

sérstaklega við um þau tilvik, þar sem leiðtogar ráða yfir verðmætum auðlindum sem 

erlendir aðilar hafa áhuga á að fjárfesta í. Fjármunir og aðrar bjargir, sem frá þessum 

auðlindum koma, eru síðan notaðar til að borga áhrifamiklum aðilum (local strongmen), til 

að tryggja stuðning þeirra og hlýðni, í stað þess að deila þeim út á meðal íbúa ríkisins til að 

bæta lífskjör þeirra. Slíkar fyrirgreiðslur geta verið í formi peninga, valds, niðurgreiðslna, 

aðgangs að eignum ríkisins eða undanþágna frá ákærum vegna ólöglegra athæfa. Reno segir 

að fyrirgreiðslurnar, og notkun á eignum ríkisins og úthlutun forréttinda, skapi kerfi utan við 

formlega stjórnkerfið og stofnanauppbyggingu ríkisins. Hið nýja kerfi er einskonar 

skuggaskrifræði byggt á persónulegum tengslum. Þar lítur leiðtoginn á pólitíska valdið sem 

eign sína og úthlutar því að eigin geðþótta. Til að nota pólitískt veitingarvald sem verkfæri til 

stjórnunar, verður leiðtoginn að sjá til þess að engir aðrir aðilar hafi óhindraðan aðgang að 

mörkuðum. Leiðtogi skuggaríkis verður því að gera lífið óöruggara, og einstaklingum erfiðara 

um vik að sjá sér farborða. Þess vegna dregur leiðtoginn viljandi úr samgæðum, eins og 

hagfræðilegum stöðugleika og öryggi, til almennings. Það er gert til þess að hvetja 

einstaklinga til að geðjast leiðtoganum og fylgja reglum hans. Þar af leiðandi eru 

mannréttindi ekki höfð í heiðri í skuggaríkjum, og tengsl almennings við stjórnvöld eru byggð 

á persónulegum geðþótta leiðtogans. Reno kallar slík skuggaríki, sem njóta viðurkenningar 

alþjóðasamfélagsins, stríðsherraríki. Það er hins vegar ekki nóg fyrir leiðtogann að koma í veg 

fyrir að almenningur njóti samgæða, heldur verður hann að koma í veg fyrir að aðrir aðilar 

veiti almenningi slíka þjónustu. Aðilar sem það gerðu, gætu grafið undan valdi leiðtogans og 

unnið hylli almennings og þeirra sem gætu talist keppinautar hans. Þess vegna er algengt að í 

stað þess að byggja upp viðunandi þjónustu innan ríkisins, þá útvisti leiðtogarnir þeirri 

þjónustu, það er þeirri sem þeir þurfa að nota, til erlendra aðila. Gott dæmi um þetta er 

póstþjónusta, sem er útvistuð til aðila eins og FedEx og DHL. Þetta á þó yfirleitt ekki við um 

þjónustu eins og menntun og heilbrigðisþjónustu.22 

Leiðtogar skuggaríkja reyna enn fremur gjarnan að kynda undir átök innan smærri 

samfélaga ríkisins og milli ólíkra hópa. Þetta hvetur áhrifamikla aðila samfélagsins (local 

strongmen) til að fá persónulega aðstoð frá leiðtoganum til að sætta ágreining milli aðila, og 
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gerir þá háða stuðningi leiðtogans. Þá nota leiðtogar einnig ofbeldi sem verkfæri til að fá sínu 

framgengt og styrkja stöðu sína.  

Ein aðalástæða þess að leiðtogar skuggaríkja kjósa að hafa óformlegar og veikburða 

ríkisstofnanir er sú, að þeir óttast að keppinautar þeirra gætu notað stjórn sína á 

árangursríkum stofnunum til að reyna að ná völdum. Þessi ótti er ekki ástæðulaus, því eins 

og sagan sýnir þá stendur leiðtogum þessara ríkja mikil ógn af undirmönnum sínum og 

áhrifamönnum samfélagsins. Rannsóknir John Wiseman leiddu til dæmis í ljós, að á árunum 

1960 til 1992 hættu 60% leiðtoga Afríkuríkja í embætti vegna þess að þeir voru sendir í 

útlegð, fangelsi eða voru myrtir.23  

1.5 Græðgi eða gremja? 

Að lokum er mikilvægt að skoða eina þekkustu kenningu sem sett hefur verið fram um 

græðgi og gremju í borgarastríðum. Sú kenning fjallar meira um, hvernig hægt er að hvetja 

einstaklinga í pólitískum hagkerfum til að gera uppreisn og nýta til þess auðlindir ríkisins. Hún 

útskýrir af hvers vegna, hvernig og hvenær fólk gerir uppreisn. Þessi kenning bætir upp 

kenningu Renos, því hún er miðuð út frá uppreisnarmönnum/hópum, en kenning Renos 

fjallar um ríkið.  

Kenninguna um græðgi og gremju setti hagfræðingurinn Paul Collier fram. Hann 

rannsakaði ástæður borgarastríða, og notaði til þess alþjóðleg gögn úr 78 borgarastríðum, 

sem háð voru á árunum 1960 til 1999. Skilgreiningin á borgarastríðum sem hann notaði var 

sú, að þau séu innri átök þar sem uppreisnarhópur og ríkisstjórn berjast, og að minnsta kosti 

eitt þúsund manns deyja í átökunum. Þar af þurfa 5% dauðsfalla að vera úr hvorum hópi.24  

Collier bjó til líkan með þremur staðgengilsbreytum fyrir græðgi og fjórum fyrir gremju, og 

bar gögnin úr borgarastríðunum 78 saman við líkanið. Breyturnar, sem notaðar voru til að 

mæla græðgi, voru hlutfall ungra karlmanna í samfélagi, meðallengd skólagöngu, og það 

hversu háð hagkerfið var útflutningi hráefna. Þessar breytur voru taldar vera góðir 

staðgenglar fyrir græðgi. Var það meðal annars vegna þess að þeir sem berjast í 

borgarastríðum eru aðallega ungir karlmenn, og þar sem samfélag er fullt af ungum 

mönnum, sem hafa fá menntunar- og atvinnutækifæri, en hins vegar mörg tækifæri til að 
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græða hratt á því að stela af náttúruauðlindum, er aukin hætta á að átök brjótist út. Gremja 

var hins vegar talin vera til staðar þar sem stöðnun var í hagkerfi, og var hún mæld með 

hagvexti ríkis síðustu fimm ár fyrir borgarastríð. Gremja var einnig talin koma til vegna 

kúgunar og var mæld með vísitölu sem mælir borgaraleg réttindi. Þriðja ástæða gremju sem 

notuð var, var ójöfnuður, mældur með GINI stuðlinum, en GINI stuðullinn er viðtekinn 

mælikvarði á ójöfnuð í tekjuskiptingu milli manna. Að lokum notaði Collier gremju eða hatur 

milli þjóðerna sem breytu, og mældi með svokölluðum ELF stuðli en ELF stuðullinn mælir 

kostnað við að samræma uppreisnir, og segir, að ef vilji sé fyrir því að efna til uppreisnar, sé 

líklegra að hún takist þar sem nógu stór hópur finnist, sem deili sama þjóðerni og tungumáli 

og þeir sem skipuleggi uppreisnina.25 

Tilgáturnar voru tvær; sú fyrri var að græðgi útskýrði upptök borgarastríða, en sú seinni 

var að gremja útskýrði upptök þeirra. Niðurstöður Colliers voru þær, að græðgi hefði meiri 

áhrif en gremja, þar sem fórnarkostnaður uppreisnarmanna væri minni í tilfellum þar sem 

græðgi var greind, og að þó svo að gremja væri raunveruleg í samfélagi, þá ylli hún yfirleitt 

ekki nægu ofbeldi til að borgarastríð hæfist. Í samfélögum þar sem gremja greinist, getur 

verið að átök muni skapa samgæði eins og jöfnuð, stöðugleika og hagvöxt. En þar sem ekki er 

hægt að útiloka aðra frá slíkum samgæðum, er líklegt að fólk nýti sér ofbeldi annarra en beiti 

því ekki sjálft, og ef nógu margir hugsa þannig verður ekki nógu mikið ofbeldi í samfélaginu, 

til að uppreisn takist eða borgarastríð hefjist. Þegar græðgi er aftur á móti skoðuð nánar, sést 

að hún skapar ekki samgæði eins og gremjan, og þeir sem beita ofbeldi græða helst á því 

sjálfir. Það er því hvati fyrir marga í samfélaginu til að nota ofbeldi til að hagnast á. Í slíkum 

samfélögum þarf almenningur ekki að bíða eftir því að leiðtogar efni loforð sín um betra, 

lýðræðislegra og öruggara samfélag því einstaklingarnir geta tryggt sér slík gæði sjálfir, bætt 

hag sinn með ránum og tryggt öryggi sitt með ofbeldi.26 

Ýmis gagnrýni hefur komið fram á framkvæmd og niðurstöður rannsóknar Colliers. Meðal 

gagnrýnenda er stjórnmálahagfræðingurinn Christopher Cramer. Hans gagnrýni felst í því, að 

það að nota staðgenglabreytur sé óásættanleg aðferð við að rannsaka jafn flókin fyrirbæri og 

borgarastríð. Staðgenglabreyturnar sem valdar voru í rannsókninni, gætu allt eins verið 
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afleiðingar annarra þátta en Collier vill meina. Til dæmis gæti breytan sem táknaði græðgi, í 

samfélagi ríku af náttúruauðlindum sem auðvelt og freistandi er að stela af, í stað þess að lifa 

í atvinnuleysi og fátækt, allt eins táknað misheppnaðar stefnur, skort á neysluvöru og 

innflutningi, skort á krafti í hagkerfinu og eðlilega gremju einstaklinga/hópa vegna aðstæðna. 

Allar breyturnar eru þannig bundnar kenningunni, með röksemdum sem hægt er að draga í 

efa, bæði á rökfræðilegum og raunhyggjulegum grunni.27 Yfirleitt er hollast að skoða og 

greina stjórnmálafræðileg viðfangsefni út frá fleiru en einu sjónarhorni, því eðli málsins 

samkvæmt eru stjórnmál, og allt sem þeim viðkemur, flókin og virk (dýnamísk) viðfangsefni. 

Þess vegna verður ekki látið hér staðar numið, heldur verða kenningar um gremju í 

borgarastríðum einnig kynntar til sögunnar. Þær eru ekki síður mikilvægar þegar reynt er að 

setja sig inn í, greina og skilja stjórnmál átakasvæða. 

1.6 Gremja 

Eins og Cramer bendir á er mikilvægt að fleiri kenningar, en kenningar um græðgi, séu 

notaðar til að útskýra átök og leiðir það okkur til umfjöllunar um kenningar um gremju í 

borgarastríðum, vegna þátta eins og þjóðernis og ójafnaðar. 

1.7 Gremja vegna þjóðernis 

Þjóðerni og þjóðernishópur eru mjög mikilvæg pólitísk og félagsleg hugtök. Skilgreining 

félagsfræðingsins Richards Schermerhorns á þjóðernishópi er á þann veg, að þjóðernishópur 

sé heild innan stærra samfélags, sem hefur raunverulega, eða meinta sameiginlega forfeður, 

minningar um sameiginlega sögulega fortíð, og menningarlegan fókus á einn eða fleiri 

táknræna þætti, skilgreinda sem ímynd hóps þeirra. Sem dæmi um slíka þjóðernishópa má 

nefna trúarhópa, tungumálahópa, þjóðir og ættbálka.28 Fræði sem segja að þjóðerni hafi 

áhrif á borgarastríð hafa verið að ná auknu fylgi síðustu ár, en hugtök eins og samsemd og 

þjóðerni hafa lengi verið notuð af uppreisnarhópum og stríðsherrum til að kynda undir og 

hvetja til átaka, líkt og gerðist í borgarastríðinu í Angóla.  
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Það er óhætt að segja að ólík þjóðerni séu meðal undirliggjandi ástæðna þess að 

borgarastríð eru háð. Þrátt fyrir að náttúruauðlindir séu notaðar, til að viðhalda stríðum, og 

uppreisnarhópar noti þær til að ná efnahagslegum og pólitískum markmiðum sínum, er ekki 

hægt að halda því fram að aðgangur að þeim sé eina ástæðan fyrir borgarastríðum. Það 

verður að taka aðrar ástæður eins og gremju vegna þjóðerniserja með í reikninginn, en erfitt 

getur reynst fyrir ráðandi hópa að deila völdum og auði með öðrum ólíkum hópum, í 

stjórnmálakerfi þar sem mörg þjóðerni og kynþættir búa. Slík togstreita hefur gjarnan verið 

rakin til sögulegra ástæðna, og stétta- og kynþáttaskiptingar sem tíðkaðist á 

nýlendutímabilinu. Einnig hefur hún verið rakin til ólíkrar hugmyndafræði, sem einkenndi 

mörg ríki Afríku þegar staðgenglastríð kalda stríðsins voru háð þar. Stjórnmála- og 

hagfræðingurinn Assis Malaquias heldur því þó fram, að klofningurinn sem fannst (finnst), 

meðal annars í samfélaginu í Angóla og milli uppreisnarhópanna, sé fyrst og fremst tilkominn 

vegna ágreinings ólíkra þjóðernishópa sem eiga rætur sínar að rekja frá því fyrir 

nýlendutímabilið. Eftir að nýlenduþjóðirnar neyddu ólíka þjóðernishópa til að búa undir einni 

stjórn á ákveðnu landsvæði, fóru hóparnir að skipta sér af stjórnmálum af pólitískri og 

menningarlegri sjálfsbjargarhvöt. Sjálfstæðisbarátta uppreisnarhópa hefur síðan 

endurspeglað þennan þjóðernismun, í mörgum ríkjum Afríku, en hann hefur reynst erfitt að 

brúa. Mörg dæmi frá sunnanverðri Afríku sýna, að þegar þjóðerni tengjast stjórnmálum, geta 

þau orðið að öflugu stjórnmálaafli sem getur dregið úr, bætt eða gert að engu pólitíska 

samþættingu ríkja, gert stjórnvöld stöðug eða grafið undan þeim. En einnig getur 

stjórnmálavæðing þjóðernis aukið lögmæti hlutaðeigandi stjórnmálakerfis eða dregið úr 

því.29  

Fyrir nýlendutímabilið voru mörg hundruð samfélög fólks í Afríku, allt frá stórum 

miðstýrðum landbúnaðarsamfélögum og konungsdæmum, niður í fámenna hópa veiðimanna 

og safnara. Flest samfélögin einkenndust af skyldleika íbúanna og réðu yfir ákveðnu 

landsvæði. Landsvæðin voru þó ekki lögbundin hverju samfélagi fyrir sig, heldur var 

sameiginlegur skilningur og viðurkenning á því hvaða hópur byggði hvert landsvæði. Þegar 

nýlenduþjóðirnar skiptu Afríku upp á milli sín var ekki tekið tillit til þessara hefða og því má 

segja að stríð milli ólíkra þjóðernishópa, hafi verið óumflýjanleg eftir sjálfstæði. Landamærin, 

sem sett höfðu verið, endurspegluðu landamæri nýlendna, ekki þjóðleg né menningarleg 
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landamæri. Þegar nýlenduherrarnir yfirgáfu nýlendur sínar í flýti, gerðu þeir lítið af því að 

endurskoða landamærin sem sett höfðu verið og skildu við ríkin og nýja leiðtoga þeirra í 

óbreyttri mynd. Það var því nokkuð fyrirsjáanlegt að tímabil friðar, frelsis og velmegunar 

myndi ekki koma sjálfkrafa til Afríku í kjölfar sjálfstæðis. Í flestum ríkjum Afríku gerðu 

ákveðnir þjóðernishópar kröfur um sjálfræði frá ríkinu, og upp blossuðu átök í mörgum 

ríkjanna. Segja má að vegna tilbúinna landamæra, hafi stjórnvöld hinna nýsjálfstæðu ríkja 

verið ólögmæt og ekki haft jákvætt fullveldi. Það hafi því verið óumflýjanlegt að nýir 

stjórnmálaflokkar mynduðust meðal annars eftir þjóðernislínum.30 

 Þetta hefur haft mikil áhrif á stjórnarhætti ríkjanna, en sum Afríkuríki skortir 

hugmyndafræðilega og stjórnunarlega (administrative) getu til að stjórna og sætta 

þjóðernisdeilur. Náttúruauðlindir og hagkerfi ríkjanna hafa því oft verið notuð til að hygla 

þeim hópi sem stjórnar, á kostnað annarra hópa. Það veldur gremju og í sumum tilfellum 

átökum eða borgarastríðum. Hópar sem stjórna ríkinu hafa óskorað pólitískt vald og 

efnahagsleg yfirráð. Þannig hefur stjórn ríkisins orðið pólitískt takmark margra 

þjóðernishópa, vegna fríðindanna er fylgja því að stjórna ríkinu. Má þar nefna aðgang að 

störfum, menntun, landsvæði, fjármagni og svo framvegis. Undirokaðir hópar eru því oft 

tilbúnir til að fara í stríð til að tryggja efnahags-, menningar- og félagslega hagsmuni sína.31 

Þetta á þó varla einungis við um Afríku heldur mörg ríki víðs vegar um heiminn, allt frá 

Balkanskaganum til Búrma, þó svo að nýlendutímabilið hafi orðið til þess að auka gremju 

milli þjóðernishópa í Afríku.  

Ástandinu í mörgum ríkjum Afríku hefur verið lýst sem stjórnunarkreppu (crisis in 

governance).32 Stjórnunarkreppan endurspeglast í víðtækri spillingu, persónulegu valdi, 

afneitun á grundvallarréttindum og frelsi, og ráðandi ólýðræðislegum og óábyrgum 

stjórnvöldum. Slæmir stjórnarhættir fela gjarnan í sér skort á skrifræðislegri og pólitískri 

ábyrgð, skort á tjáningarfrelsi, upplýsingaskort, ósjálfstætt dómskerfi og hömlur á samtaka- 

og þátttökufrelsi. Til að ná árangri þurfa stjórnvöld að hafa fengið völd sín á lögmætan hátt 

með heiðarlegum kosningum. Embættismenn og ríkisstofnanir þurfa að vera ábyrgar 

gagnvart mati á frammistöðu þeirra, og gagnsæi þarf að vera í embættismannakerfinu, 
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sérstaklega þegar kemur að hagsstjórn ríkisins.33 Angóla er gott dæmi um ríki þar sem einn 

þjóðernishópur hefur verið við völd í langan tíma og hyglt sínum meðlimum á kostnað 

annarra þjóðernishópa. Því hefur fylgt svokölluð stjórnunarkreppa með slæmum, 

ógagnsæjum stjórnarháttum og spillingu.  

Ólík þjóðerni geta skipt máli þegar átök brjótast út, en samkvæmt Cramer er ekkert sem 

segir, að átök séu alltaf sjálfkrafa þróun þegar gremja ríki á milli þjóðerna. Of margir 

fræðimenn hafa gert þau mistök að leita strax að ástæðum átaka í samskiptum ólíkra 

þjóðerna. Cramer segir enn fremur að það sé vonlaust að reyna að finna reglu, með 

viðamiklum tölfræðilegum samanburði atvika, og tengja með því fjölbreytileika þjóðerna í 

samfélögum við lítinn hagvöxt eða auknar líkur á borgarastríðum.34 

Þjóðerni, eða aðrir þættir sem skapa samstöðu í samfélagi, geta þrátt fyrir allt haft mjög 

hvetjandi áhrif á þátttöku hópa í stjórnmálum, sérstaklega í samfélögum þar sem er 

félagslegur, efnahagslegur, pólitískur eða landfræðilegur klofningur. Í sumum ríkjum Afríku 

hefur þjóðerni haft bein áhrif á efnahagslega velferð fólks, þar sem ákveðnir þjóðernishópar 

veita ýmsa þjónustu sem ríkið veitir annars staðar eins og menntun og öryggi. Þessir 

samverkandi efnahagslegu, pólitísku og sálfræðilegu þættir gera það auðveldara að virkja 

hópinn til að berjast fyrir réttindum sínum. Þeir gera það einnig erfiðara að aðskilja pólitísk 

og efnahagsleg markmið hópanna í átökunum.35 Þar af leiðandi getur verið mjög erfitt að 

meta hvort hafi haft meiri áhrif á átökin í Angóla, græðgi eða gremja. 

1.8 Gremja vegna ójafnaðar 

Ein af elstu hugmyndum manna um ástæður borgarastríða er gremja vegna félagslegs og 

efnahagslegs ójafnaðar. Margar nútíma þróunar- og hagfræðikenningar viðhalda þessum 

hugmyndum, um bein tengsl milli ójafnaðar, pólitísks óstöðugleika og ofbeldisfullra átaka, þó 

að til séu mörg dæmi um að ójöfnuður leiði ekki til átaka, stríða eða ofbeldis. Cramer vill 

meina að best sé að greina hvert land fyrir sig og reyna ekki að bera saman mörg ríki í einu, 

því að slíkur samanburður sé yfirleitt gagnslaus.36 Þá sé mikilvægt að skoða hvert dæmi fyrir 
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sig og rýna í orsakir ójafnaðarins eins og hagvöxt, stofnanauppbyggingu samfélagsins og svo 

framvegis. Einnig þurfi að skoða hvaða gangvirki (mechanisms) í samfélögunum séu til staðar 

sem stuðli gegn því að ójöfnuðurinn virki sem hvati fyrir átök og ofbeldi. Þrátt fyrir þetta 

getur ójöfnuður verið ástæða fyrir átökum. Það er hins vegar nauðsynlegt að rýna dýpra í 

ástæður ójafnaðarins.37  

Félagsvísindakonan Frances Stewart er ein þeirra fræðikvenna sem sett hefur fram 

kenningu um borgarastríð vegna ójafnaðar. Hún segir að þegar hópar skynji og upplifi 

lágréttan ójöfnuð (ójöfnuður milli hópa en ekki einstaklinga) leiði það oft til skipulagðs 

ofbeldis í pólitískum tilgangi, oftast til að ná völdum ríkisins.38 Samkvæmt Stewart, getur 

skipting samfélags í hópa farið eftir trú, stétt, svæði og/eða þjóðerni. Þá eru, segir hún, 

einnig fjórar uppsprettur sundurgreiningar hópa eftir hagfræðilegum og pólitískum línum. 

Það eru félagsleg staða og aðgangur hópanna að ríkisgæðum, atvinna og tekjur, þátttaka í 

stjórnmálum og eignir (economical assets) þeirra. Stewart segir að þegar meðlimir hóps 

upplifi sameiginlega að ójöfnuður sé á milli þeirra hóps og annars, á einu eða fleirum þessara 

sviða, myndist lágréttur ójöfnuður. Þá segir Stewart einnig að átök séu líklegust þegar hópur 

upplifir hlutfallslegan skort miðað við annan hóp, en einnig geti átök brotist út þegar 

forréttindahópur reynir að vernda stöðu sína í samfélaginu. Hún telur þó aðra þætti eins og 

kostnað og ábata, tiltækileika auðlinda og getu ríkisins einnig hafa áhrif.39 

1.9 Samantekt 

Það má nota ákveðna þætti kenninganna, er tilgreindar hafa verið í þessu riti, til að greina 

borgarastríðið í Angóla, en því verður haldið hér fram að græðgi og gremja hafi haft 

samverkandi áhrif á stríðið. 

Kenning Jacksons, um hálfgildingsríki, er að mörgu leyti góð til greiningar á stöðu angólska 

ríkisins á tímum borgarastríðsins. Hún fjallar um neikvætt og jákvætt fullveldi ríkja í 

alþjóðasamfélaginu, og hvernig margar fyrrum nýlendur hafi einkenni veikra ríkja og ekki 
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virka stjórn á eigin málum, þar sem þau einkennist af átökum eða erjum, efnahagslegri 

óstjórn og pólitískri spillingu.40 Hana má þó gagnrýna fyrir það, að erfitt er að finna ríki sem 

kenningin á fullkomlega við um, þar sem fá ríki eru annaðhvort með algjört neikvætt fullveldi 

eða algjört jákvætt fullveldi. 

Kenning Olsons og Goldsmiths um skynsemi einvalda, heldur því fram að ofbeldisfull 

stjórnmál og veikar stofnanir geti saman skapað umhverfi fyrir einvalda til að ná völdum. 

Umhverfið auðveldar þeim einnig að nota stöðu sína og völd, til að velja skammtímagróða 

fram yfir þróun ríksins til lengri tíma. Samkvæmt Olson og Goldsmith, sýna einvaldar 

skynsemi og rökvísi, þegar þeir velja það sem kemur þeim sjálfum best, án þess að hugsa of 

mikið um afleiðingar ákvarðana sinna fyrir umhverfið og samfélagið í heild sinni.41 Slík spillt 

hegðun einvalda, ásamt frændhygli og græðgi, heldur síðan áfram að veikja ríkin og hagkerfi 

þeirra.42 Kenning þeirra á að sumu leyti við hegðun leiðtoganna í angólska borgarastríðinu, til 

dæmis það hvernig forsetinn hugsaði meira um að græða sjálfur á auðlindum Angóla en að 

nota arðinn af þeim til að byggja upp ríkið og dreifa gæðunum meðal almennings. Hana má 

þó gagnrýna fyrir það að alhæfa svo, um jafn marga leiðtoga og hafa verið við völd í Afríku í 

gegnum tíðina. Þá tel ég þá vanmeta mannlegt eðli, sem er að sjá sér og sínum borgið, en 

það er varla hægt að kalla græðgi. 

Kenning Renos er flóknari og dýpri og á ef til vill betur við angólska borgarastríðið en 

kenning Olsons og Goldsmiths. Hún greinir frá því að mörg Afríkuríki séu veik vegna 

vanþróunar á hinu félagshagfræðilega sviði samfélagsins, jaðarstöðu hagkerfa þeirra og 

lélegrar pólitískrar forystu, sem er að mörgu leyti afleiðing þess að flest þeirra voru nýlendur 

Vesturlanda um langt tímabil. Einnig segir hún að í þeim ríkjum, þar sem pólitísk kerfi eru 

mjög klofin og stuðst er við pólitískt veitingarvald, hafi það leitt til þróunar vopnaðra 

viðskiptakerfa, stríðshagkerfa og stríðsherrastjórnmála. Þar sem það hefur gerst, verður 

ofbeldi gjarnan aðferð til að ná völdum og safna auði.43 Leiðtogar slíkra ríkja geta ekki haldið í 

embætti sín með því að úthluta samgæðum, og eru þess vegna líklegri til að nota kúgun til að 

halda í völd sín, en kúgun leiðir síðan til aukinnar hættu á ofbeldisfullum uppreisnum 
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stjórnarandstöðu. Mörg þessara einkenna, eins og til dæmis kúgun leiðtoga og ofbeldisfull 

stjórnmál, var að finna í borgarastríðinu í Angóla, eins og sagt verður frá í næstu köflum. 

Kenningu Renos má þó gagnrýna fyrir að leggja of mikla áherslu á efnahagslega hvata, og 

fyrir að halda því fram að borgarastríðum fylgi ekki upplausn á röð og reglu, því að í flestum 

borgarastríðum má einmitt greina einhver einkenni upplausnarástands. 

Rannsókn Pauls Colliers fól í sér tvær tilgátur; sú fyrri var að græðgi útskýrði upptök 

borgarastríða, en sú seinni var að gremja útskýrði upptök þeirra. Kenning hans var sú, að 

græðgi hefði meiri áhrif en gremja á borgarastríð, þar sem fórnarkostnaður 

uppreisnarmanna væri minni í tilfellum þar sem græðgi var greind, og að þó svo að gremja 

væri raunveruleg í samfélagi, þá ylli hún yfirleitt ekki nægu ofbeldi til að borgarastríð 

hæfist.44 Kenningin getur útskýrt ákveðna þætti angólska borgarastríðsins en ekki alla. Til 

dæmis getur hún útskýrt hvernig fórnarkostnaður ungra karlmanna í angólska samfélaginu 

var lágur og hvers vegna svo vel gekk að fá meðlimi til liðs við uppreisnarhópa. Hins vegar á 

hún erfiðara með að útskýra af hverju gremja milli þjóðerna virðist hafa skipt svo miklu máli í 

stríðinu. Hana má líka gagnrýna fyrir það, að rannsókn Colliers hafi ekki mælt það sem hún 

átti að mæla, vegna notkunar hans á staðgengilsbreytum. Einnig tel ég að ekki sé hægt að 

mæla þætti eins og gremju vegna óréttlætis, ójafnaðar og þjóðerniserja, með tölfræði.  

Líkt og fram kemur í kenningu Malaquias, hafði þjóðerni mikil áhrif á angólska 

borgarastríðið, þar sem ólíkir þjóðernishópar börðust. Samkvæmt kenningu hans getur 

reynst erfitt fyrir ráðandi hópa að deila völdum og auði með öðrum ólíkum hópum, í 

stjórnmálakerfi þar sem mörg þjóðerni og kynþættir búa, en sú togstreita hefur gjarnan verið 

rakin til sögulegra ástæðna fyrir og á nýlendutímabilinu.45 Náttúruauðlindir og hagkerfi 

ríkjanna hafa oft verið notuð til að hygla þeim hópi sem stjórnar, á kostnað annarra hópa. 

Það veldur gremju og í sumum tilfellum átökum eða borgarastríðum. Hópar sem stjórna 

ríkinu hafa óskorað pólitískt vald og efnahagsleg yfirráð. Þannig hefur stjórn ríkisins orðið 

pólitískt takmark margra þjóðernishópa, vegna fríðindanna sem fylgja því að stjórna ríkinu. 

Getur kenningin því útskýrt af hverju ólíkir þjóðernishópar börðust í Angóla, og afhverju 

MPLA varðist af svo mikilli hörku gegn tilraunum UNITA til að ná völdum í ríkinu. Hana má þó 
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gagnrýna fyrir að vera of mikil einföldun á flóknum stjórnmálum, þar sem aldagömlum 

þjóðerniserjum er kennt um stríð sem brjótast út í nútímanum.  

Samkvæmt kenningu Stewarts eru átök líklegust, þegar meðlimir hóps upplifa 

sameiginlega að ójöfnuður sé á milli þeirra hóps og annars. Leiði það oft til skipulagðs 

ofbeldis í pólitískum tilgangi, oftast til að ná völdum ríkisins.46 Á kenningin við Angóla að því 

leyti, að þar sem ójöfnuður var mikill milli hóps MPLA, sem stjórnaði ríkinu, og hópa UNITA 

og FNLA, var hart barist um völdin í ríkinu og aðgang að auðlindum þess. Hana má þó 

gagnrýna fyrir að útskýra ekki afhverju stríð brýst einungis út í sumum þeirra samfélaga þar 

sem ójöfnuður ríkir. 

Helsta gagnrýni mín á kenningarnar er að þær eru of einhliða, og gera of mikið úr 

samanburði á stjórnmálum Afríku og Vesturlanda, sem sjaldnast er jákvæður. Einnig eiga þær 

erfitt með að útskýra afhverju sum samfélög eru friðsöm, þrátt fyrir gnægð auðlinda, fjölda 

ólíkra þjóðerna og ójöfnuð.  

Ályktanir mínar úr kenningakaflanum eru þær að græðgis- og gremjukenningar bæti 

hverjar aðrar upp, og því sé best að greina viðfangsefnið út frá báðum hliðum, þegar 

rannsaka á borgarastríð og stjórnmál í ríkjum Afríku. Það er of mikil einföldun að nálgast svo 

flókin fyrirbæri einungis út frá græðgi eða gremju. Kenningarnar eiga hins vegar misvel við 

stjórnmál og borgarastríð Angóla, en í næstu köflum verða þær notaðar til að greina 

borgarastríðið og stjórnmál þess. 

2 Borgarastríðið í Angóla 

2.1 Sjálfstæði 

Fyrir sjálfstæði Angóla, árið 1975, státaði landið af vaxandi og fjölbreyttu hagkerfi þar sem 

aðal framleiðslan og útflutningurinn voru bómull, kaffi, demantar, olía og málmgrýti. Mikill 

ójöfnuður var þó á meðal íbúa landsins. Í byrjun 21. aldarinnar, eftir rúm fjörutíu ár af stríði 

og slæmum ákvörðunum, einkenndist hagkerfi Angóla af óstöðugleika, skipulagsleysi og einni 

lægstu landsframleiðslu á heimsvísu. Hagvöxtur var lítill og verðbólga há.47   
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Eftir að Angóla hlaut sjálfstæði settu stjórnvöld á fót marxískan áætlunarbúskap og 

hagkerfi. Eignir voru ríkisvæddar og ríkið tók völdin á flestum sviðum samfélagsins. Veikar 

tilraunir voru gerðar til að bæta stöðu hagkerfisins á níunda og tíunda áratugnum en þær 

dugðu skammt. Árið 1999 fóru efnahags- og félagslegar aðstæður í landinu versnandi og létu 

stjórnvöld þá loks undan kröfum Alþjóða gjaldeyrissjóðsins (AGS) um umbætur og breytingar 

á hagstjórnarstefnu sinni. Einnig voru skref tekin í átt að gagnsærri eyðslu fjármuna ríkisins 

og ábyrgari stjórnsýslu í landinu. Það skilaði sér þó ekki nógu vel í verki, og til dæmis voru 

tekjur ríkisins af útflutningi olíu frekar notaðar til að fjármagna stríðsrekstur en til að bæta 

hag íbúanna. Árið 2000 fór í gang áætlun á vegum AGS og Alþjóðabankans (World Bank) til 

að ná fram auknu gagnsæi í eyðslu hins opinbera í Angóla, og þá sérstaklega í olíugeiranum. 

Hluti af áætluninni fólst í því að reyna að draga úr spillingu opinberra stofnana og 

starfsmanna, og auka hagkvæmni ríkisrekstrar, auk þess að auka fjárhagslegan stöðugleika og 

draga úr fátækt. Önnur stór verkefni voru að draga úr auka fjárlögum og óleyfilegum 

greiðslum úr ríkissjóði. Þá átti að lækka innflutningsgjöld, betrumbæta skattkerfið, auka 

eyðslu í hinn félagslega geira samfélagsins og endurskoða starfsemi olíugeirans. Árangurinn 

var nokkur en þó reyndist sérstaklega erfitt að ná fram gagnsærri og ábyrgri eyðslu í 

fjármálum ríkisins.48 Árið 2003, ári eftir stríðslok, var Angóla í hundrað sextugasta og fjórða 

sæti, af hundrað sjötíu og fimm ríkjum, á þróunarstuðli (human development index) 

Sameinuðu þjóðanna.49  

Eins og fram kom í inngangi var borgarastríðið háð milli þriggja sjálfstæðishreyfinga 

(uppreisnarhópa), þeirra MPLA, UNITA og FNLA. Átökin endurspegluðu klofning milli borgara 

ríkisins. Klofningurinn var tilkominn vegna fjölda ólíkra ættbálka, kynþátta, búsetuhátta og 

hugmyndafræði borgaranna. Þrátt fyrir að hóparnir þrír hafi í upphafi staðið frammi fyrir 

sameiginlegum óvini, portúgölsku nýlenduherrunum, tókst þeim ekki að komast yfir þennan 

klofning og sameinast í baráttu sinni, heldur snérust hóparnir hvorir gegn öðrum, mjög fljótt 

og af mikilli hörku. Sýnir það ef til vill að íbúar Angóla líta ekki á sig sem eina þjóð og má rekja 

það að miklu leyti til tilviljanakenndra landamæra, sem nýlenduþjóðirnar settu þegar þær 

skiptu Afríku upp á milli sín. Strax í nóvember 1975 náði MPLA yfirráðum yfir höfuðborginni 
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Lúanda, og hlaut í kjölfarið alþjóðlega viðurkenningu og neikvætt fullveldi sem ríkisstjórn 

Angóla.50 

2.2 Staðgengils- og auðlindastríð 

Skipta má borgarastríðinu í Angóla í tvö tímabil, vegna ólíkra einkenna þeirra. Frá 1975 til 

1991 var stríðið staðgengilsstríð kalda stríðsins, en frá 1992 til 2002 mætti kalla það 

auðlindastríð.51 Þegar borgarastríðið hófst árið 1975 var kalda stríðið í hámarki og stríðið í 

Angóla varð að einu af helstu staðgenglastríðum þess, þar sem Bandaríkin, Zaire (Kongó) og 

Suður-Afríka studdu FNLA og UNITA en Sovétríkin og Kúba studdu MPLA, sem var undir 

miklum áhrifum marxískrar hugmyndafræði. Slíkur utanaðkomandi stuðningur greindi á milli 

feigs og ófeigs hópanna, og knúði hagsmunabaráttu þeirra.52 Borgarastríðið í Angóla hófst 

hins vegar sem barátta um ríkisvaldið, og var mótað af ólíkri hugmyndafræði stríðandi aðila 

um það hvernig dreifa ætti auði landsins meðal íbúanna og hvernig ríkisvaldið skyldi vera 

uppbyggt og notað. Í byrjun tíunda áratugarins urðu breytingar þar á, þegar stríðandi aðilar 

misstu stuðning stórvelda vegna loka kalda stríðsins, en á sama tíma var hnattvæðing farin 

að aukast, sem opnaði nýjar leiðir til fjármögnunar og tækifæri fyrir ólöglega sölu og smygl á 

demöntum og öðrum náttúruauðlindum. Þurftu hóparnir að leita nýrra leiða til að fjármagna 

sig og horfðu í auknum mæli til náttúruauðlinda Angóla. Höfðu átökin um auðlindirnar eftir 

það sí aukin áhrif á, og mótuðu átökin í landinu, og segja má að stríðandi aðilar hafi barist 

bæði um pólitískt vald og auðlindir Angóla.53 

Þegar nýlendutímabilinu lauk og borgararstríðið hófst, var Angóla illa undirbúið fyrir 

sjálfstjórn og sjálfstæði. Stjórnsýsla ríkisins var ekki sjálfstæð og embættismenn ríkisins 

notuðu stöður sínar sem einkaauðlind, frekar en til að þjóna íbúunum. Á meðan á kalda 

stríðinu og borgarastríði Angóla stóð, hægði enn frekar á uppbyggingu þeirra stofnana 

ríkisins, sem ekki lutu persónulegri stjórn leiðtogans eða forréttindahópa ríkisins. Átökin milli 

austurs og vesturs gerðu angólskum leiðtogum síðan auðveldara fyrir að nota pólitískt 
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veitingarvald til að uppfylla persónulegar þarfir og áhugamál.54 Borgarastríðið var því fyrst og 

fremst stríð milli UNITA og MPLA, en var gert verra og flóknara vegna ólíkra þjóðerna og 

kynþátta, stjórnmála kalda stríðsins, landfræðilegra hátta og erlendra áætlana með 

náttúruauðlindir ríkisins.55 

Þegar borgarastríðið í Angóla hafði geisað um árabil, má segja að angólska ríkið hafi 

einungis verið til að nafninu til. Það stóð ekki undir neinum þeim kröfum sem gerðar eru til 

fullvalda ríkja hvað varðar stjórnun. Borgararlega samfélagið var veikburða, og undir áhrifum 

stjórnvalda, og skorti þar af leiðandi rými og getu í samfélaginu til að bjóða upp á raunsæjan 

valkost friðsamlegrar lausnar á deilunni. Algengt hefur verið að lýsa stríðinu í Angóla sem 

auðlindastríði, þar sem UNITA og MPLA notuðu olíu- og demantaauðlindir landsins til að ná 

efnahagslegum og pólitískum markmiðum sínum, þrátt fyrir að meirihluti almennings lifði í 

fátækt og eymd. Önnur, og ef til vill dýpri útskýring á stríðinu, er hins vegar sú, að stríðið hafi 

verið tilkomið vegna stjórnmálaafla og hers, sem ekki vildu deila völdum sínum með öðrum 

þjóðernishópum og kynþáttum, en sínum eigin, sem byggðu upp angólska stjórnmála- og 

hagkerfið. Álykta má sem svo, að klofningurinn í samfélaginu hafi átt rætur sínar að rekja til 

ólíkra þjóðerna sem byggðu Angóla frá því fyrir nýlendutímabilið, en síðan orðið dýpri og 

fjölbreyttari, með kynþátta-, stétta- og hugmyndafræðilegum mun, sem varð til í 

nýlendusamfélaginu, sjálfstæðisbaráttunni og í kalda stríðinu.56 

2.3 Nýlenduskiptingar og þjóðerniserjur 

Eins og áður sagði, voru fyrir nýlendutímabilið mörg smærri samfélög og konungsdæmi, þar 

sem nú er ríkið Angóla, og var samfélagið mótað af þjóðernis- og tungumálahópum. Voru 

þessi samfélög mjög ólík og fjölbreytt hvað varðar uppbyggingu og stjórnmál. Þegar svæðið 

var gert að nýlendunni Angóla, breyttist hið eðlilega ferli og uppbygging ríkis á svæðinu, og 

þessir ólíku þjóðernis- og tungumálahópar voru neyddir til að búa saman undir einni stjórn, 

þrátt fyrir ólíka sögu og stjórnmál. Gerði það uppbyggingu ríkis, eftir sjálfstæði, mjög flókna, 
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og til þess að skilja angólska samfélagið og stjórnmál þess þurfa menn að vera meðvitaðir um 

þennan fjölbreytileika þjóðerna og samspil þeirra.57 

Þegar hinir ólíku þjóðernishópar voru settir undir eina miðstýrða stjórn, á 

nýlendutímabilinu, fóru þeir að hafa áhuga á að taka þátt í stjórnmálum, til að tryggja 

hagsmuni sína. Sjálfstæðishóparnir MPLA, UNITA og FNLA börðust nánast eingöngu fyrir sinn 

hópinn hver. MPLA barðist fyrir Mbundu fólkið, sem bjó í og nærri höfuðborginni Lúanda. 

UNITA barðist fyrir Ovimbundu, sem var stærsti þjóðernishópurinn, og FNLA barðist fyrir 

Bacongo fólkið, sem vildi endurreisa Kongó konungsdæmið í norður Angóla.58 Eins og áður 

sagði var klofningurinn það djúpur, að þrátt fyrir að standa frammi fyrir sameiginlegum óvini, 

portúgölsku nýlenduherrunum, gátu hóparnir ekki tekið höndum saman í baráttu sinni og 

voru áfram mjög klofnir vegna þjóðernis. Það má þó ekki gleyma því að ástæðurnar voru fleiri 

en einungis þjóðerni. Til dæmis voru flestir stuðningsmenn UNITA og FNLA úr stétt 

smábænda og vinnumanna. Hins vegar voru margir leiðtogar og stuðningsmenn MPLA 

afkomendur Portúgala og úr forréttindastéttum Angóla. Þannig tók stríðið einnig á sig mynd 

kynþátta- og stéttabaráttu. Þegar Angóla varð sjálfstætt ríki, minnkaði vægi stétta og 

kynþátta í átökunum og aðalfókusinn varð á hugmyndafræði og þjóðerni en eftir að 

Sovétríkin féllu og MPLA hætti marxískum stjórnarháttum sínum, urðu hugmyndafræðilegir 

árekstrar færri og þjóðerni stóð eftir sem helsti klofningurinn í samfélaginu.59 

Meðan á sjálfstæðisbaráttunni stóð, hröktu MPLA liðar flesta íbúa Lúanda, sem ekki 

tilheyrðu Mbundu þjóðernishópnum, úr borginni. Þannig komst MPLA til valda í borginni 

þegar Portúgalar létu af völdum.60 Síðan þá hefur MPLA haldið völdum þrátt fyrir vanhæfa 

stjórnun. Er það meðal annars vegna þessa, að Mbundu hópurinn varð sá sem naut helst 

góðs af hinu flókna neti velgjörðarmanna og viðskiptavina (patron-client networks), sem 

byggðist upp til að dreifa úr hinum mikla auði sem hlaust af náttúruauðlindum Angóla. Aðrir 

þjóðernishópar höfðu ekki sama aðgang að auðnum og ríkisvaldinu. Afleiðingar þess, að valdi 

og auði var ekki dreift á meðal fólksins, voru meðal annars þær að ríkið varð ólögmætt í 

augum flestra Angóla, sem ekki höfðu rödd innan stjórnmálakerfisins og nutu þar af leiðandi 
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ekki ágóðans af því að stjórna. Einnig leiddi þetta af sér lögmæti ofbeldis, sem beitt var til að 

breyta hinu ólýðræðislega stjórnmálakerfi, til dæmis með uppreisnum.61 

2.4 Tengsl borgara og ríkis 

Á tímum borgarastríðsins breyttust tengsl borgara og ríkisins. Borgararnir urðu að 

mikilvægum þætti sem notaður var til að ná fram markmiðum harðstjórnar ríkisins. Það jók 

enn á klofninginn og mismunun þjóðernishópa í samfélaginu, svo og hnignun hagkerfisins og 

spillingu. Almenningur hafði almennt ekki möguleika á að taka þátt í stjórnmálum landsins, 

og einbeitti sér að því að sjá sér og sínum fyrir nauðþurftum, eins og mat, öryggi og 

húsaskjóli. Á sama tíma uxu forréttindahóparnir og urðu valdameiri, og bilið milli ríkisins og 

borgara þess óx. Þá fjarlægðust forréttindahóparnir hinn almenna borgara og beittu kúgun til 

að tryggja stöðu sína.62 

Vanræksla ríkisstjórnarinnar laut sérstaklega að íbúum dreifbýlisins, en á tímum 

borgarastríðsins beindist áhugi ríkisstjórnar Angóla nánast eingöngu að þéttbýlum svæðum 

og voru íbúar dreifbýlisins vanræktir að mörgu leyti. Borgirnar uxu margar of hratt og voru 

orðnar of stórar miðað við upphaflegt skipulag þeirra. Mikið álag var á innviði þeirra, eins og 

skólpkerfi, heilbrigðisþjónustu og menntastofnanir. Í flestum borgum gátu, eða reyndu, 

stofnanirnar ekki að þjónusta alla íbúana. Á sama tíma var talið að angólska ríkið eyddi um 

20% landsframleiðslu í hervarnir og öryggismál. Einnig hurfu stórar upphæðir árlega af 

reikningum ríkisins án útskýringa. Þá var jafnan lítið aðhald á því hvernig ríkisstjórnin eyddi 

fjármunum ríkisins, og má nefna að árið 1995 var verðbólgan í Angóla 3.785% og eyðsla 

ríkisstjórnarinnar fór langt fram úr fjárlögum.63  

Spilling var því víðtæk í angólska samfélaginu en skilgreiningin sem hér verður notuð á 

pólitískri spillingu, er misnotkun á opinberu valdi í fjárhagslega þágu þess sem fer með valdið. 

Ein helsta stofnunin sem berst gegn pólitískri spillingu í heiminum heitir Transparency 

International, og gerir hún reglulega könnun sem mælir pólitíska spillingu í einstökum ríkjum. 

Árið 2002 setti stofnunin Angóla í nítugasta og áttunda sæti af þeim hundrað og tveimur 
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ríkjum sem könnunin náði til, en það þýðir að Angóla var á því tímabili eitt af spilltustu ríkjum 

heims.64 

Vegna stríðsins, óskilvirkni, áhugaleysis og spillingar, gátu og/eða reyndu angólsk 

stjórnvöld því ekki að sinna lágmarks starfsemi tengdri stjórnun ríkisins eins og hagstjórn, 

löggæslu og félagsþjónustu. Sem dæmi um þetta má nefna að í maí árið 2000 sá World Food 

Programme rúmlega 1,5 milljónum Angóla fyrir mat. Þá telja Sameinuðu þjóðirnar að 3,7 

milljónir manna hafi hrakist frá heimilum sínum vegna stríðsins og þjáðst vegna vannæringar 

og skorts á læknisþjónustu.65  

2.5 Óformlegt hagkerfi og stjórnmál 

Þessi vangeta formlega hagkerfisins í Angóla, við að sjá íbúunum fyrir nauðþurftum, gerði 

það að verkum að þar myndaðist óformlegt hagkerfi sem jók enn frekar á klofninginn milli 

þjóðernishópanna. Líkt og í kenningu Renos um skuggaríki, hafði óformlega hagkerfið það 

hlutverk, ásamt utanaðkomandi neyðaraðstoð, að halda lífinu í stórum hluta angólsku 

þjóðarinnar. Þegar portúgalska nýlenduhagkerfið brotnaði niður, við sjálfstæði Angóla, kom 

hið óformlega pólitíska hagkerfi í stað þess og veitti íbúunum ýmist vernd, gróða, völd eða líf. 

Þetta kerfi var í reynd mun voldugra en angólska ríkið og skiptist í tvennt. Annar hlutinn fól í 

sér framleiðslu dreifbýlisins sem notuð var til lífsviðurværis. Hinn hlutinn var hliðstæður 

markaður innan þéttbýlisins. Þetta kerfi sá flestum Angólum fyrir nauðþurftum, en samvinna 

og samskipti milli hlutanna tveggja brotnaði að miklu leyti niður vegna stríðsins. Náði 

framleiðsla dreifbýlisins ekki til markaða þéttbýlisins og þéttbýlið þurfti að reiða sig á dýra 

innflutta vöru, þýfi og ólöglegan innflutning. Á stríðsárunum voru efnahagsleg tengsl milli 

dreifbýlis og þéttbýlis því svo gott sem rofin, og varð dreifbýlið oft á tíðum óaðgengilegt 

kaupmönnum og ríkisstjórninni, vegna starfsemi UNITA þar. Íbúar borga eins og Lúanda, 

reiddu sig á innflutt matvæli, og vanrækt dreifbýlið var afskipt og þurfti að framfleyta sér 

með sjálfsþurftarbúskapi. Fólk úr dreifbýlinu streymdi því til borganna í von um betra líf.66 
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Árið 1989 var það mat ríkisstjórnar Angóla að stærð óformlega hagkerfisins væri á við 

rúmlega tvöfalda landsframleiðslu ríkisins.67 

En hagkerfið var ekki hið eina sem var óformlegt í Angóla. Stjórnmálin voru einnig að 

mörgu leyti óformleg og framkvæmd þeirra að miklu leyti utan formlegra stofnana. Kerfinu 

hefur verið lýst sem spilltu og ólögmætu, en skilgreining Vesturlanda á spillingu á ekki 

endilega við, þegar greina á stjórnmál Angóla. Það sem Vesturlandabúar skilgreina sem 

spillingu, eru oft viðurkenndir og lögmætir stjórnarhættir og aðferðir í stjórnmálum Afríku, 

þar sem kerfið er byggt upp á fyrirgreiðslustjórnmálum (patrimony). Það er fyrst þegar 

velgjörðarmenn (patrones) hætta að dreifa úr hagnaði sínum, sem að kerfið og aðferðirnar 

verða glæpsamlegar og ólögmætar. Þar af leiðandi má draga þá ályktun að hið óformlega 

hagkerfi Angóla sé ekki ólögmætt, jafnvel þó það sé álitið svo vera af Vesturlöndum. Það er 

mikilvægt að hafa í huga, þegar rýnt er í stjórnmál Angóla og Afríku sem heild, að kerfið er 

ólíkt því sem vestrænar þjóðir eiga að venjast. Því má ekki dæma heilt kerfi ólögmætt, þegar 

það hefur einmitt sprottið upp af nauðsyn til að sjá almenningi farborða, og er jafnframt talið 

lögmætt og eðlilegt meðal heimamanna.68 

Það er ekki þar með sagt að kerfið sé fullkomið, því eftir því sem það verður óformlegra 

verður auðveldara að misnota það í glæpsamlegum tilgangi, til dæmis til smygls, en talið er 

að um 50% allra vara, sem fóru í gegnum hafnir borga eins og Lúanda, hafi horfið og síðan 

verið seldar á óformlega markaðinum. Einnig er talið að 30-50% allrar framleiðslu fyrirtækja í 

Angóla hafi endað á óformlega markaðinum.69 

Stríðandi aðilar nýttu sér óformlega hagkerfið óspart til framdráttar. Til dæmis reiddi 

UNITA sig að miklu leyti á kerfið til að verða sér úti um vopn, mat, eldsneyti, þjálfun, föt, lyf 

og aðrar nauðsynjar. Í kerfinu störfuðu almennir borgarar, hermenn og stjórnmálamenn og 

var það ekki regluvætt né undir neinni ákveðinni stjórn.70 

Hinn ráðandi flokkur, MPLA, stjórnaði hins vegar ríkisgeiranum, sem varð sífellt spilltari 

með tímanum. Frjálst borgaralegt samfélag hafði ekki sprottið upp og ríkið stjórnaði 
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fjöldahreyfingum æskulýðs, verkalýðs, starfstétta og kvenna landsins, ásamt fjölmiðlum. Á 

einkageiranum, að undanskilinni starfsemi erlendra olíufélaga, voru miklar hömlur og 

starfsemi kaþólsku kirkjunnar var bæld niður. Árið 1977 urðu tímamót, þegar meðlimur í 

ríkisstjórn MPLA, Nito Alves og fylgismenn hans gerðu misheppnaða tilraun til 

stjórnarbyltingar, sem var brotin á bak aftur með miklum blóðsúthellingum. Það hafði mikil 

áhrif á þáverandi forseta landsins, Agostinho Neto, og stjórn hans einkenndist eftir það af 

enn harðara einræði og kúgun almennings.71 Undir lok áttunda áratugarins tók UNITA við af 

FNLA, sem helsti andstæðingur MPLA í borgarastríðinu, og José Eduardo dos Santos tók við 

forsetaembættinu. Olía og demantar sáu ríkisstjórn MPLA fyrir nauðsynlegum tekjum til að 

geta starfað en þær, ásamt erlendum tekjum, fjármögnuðu lífstíl forréttindahópanna og 

stríðsreksturinn gegn UNITA.72 

2.6 Forsetaeinveldi 

Eftir að dos Santos komst í forsetastólinn árið 1979, tóku völd ríkisins að færast á enn færri 

hendur, en forréttindahóparnir voru samt sem áður mjög háðir stuðningi hersins og vernd 

hans. Herinn hafði þess vegna talsvert sjálfstæði frá yfirvöldum. Á tímum borgarastríðsins má 

segja að Angóla hafi farið frá því að vera einsflokkskerfi, þar sem MPLA réð ríkjum, yfir í að 

vera einveldi forsetans dos Santos. Óbreyttir Angólar höfðu hins vegar, upp til hópa, litla trú 

á störfum og getu ríkisstjórnarinnar til að bæta ástandið í landinu.73  

Bicesse friðarsamkomulagið var undirritað árið 1991 að tilstilli Sameinuðu þjóðanna, og 

átti að tryggja frið milli MPLA og UNITA. Þá átti að breyta flokkakerfi Angóla yfir í 

fjölflokkakerfi og halda frjálsar kosningar í kjölfarið. Óvopnaðir Angólar, pólitískir jafnt sem 

borgaralegir, fengu ekkert hlutverk í umræðum og gerð samningsins. UNITA og MPLA höfðu 

lítinn áhuga á sáttum eða lýðræðislegum umbótum, en MPLA vildi koma í veg fyrir ósigur 

sinn og UNITA vildi frið til að geta boðið fram frambjóðanda sinn, Jónas Savimbi, og sigrað 

kosningarnar eins og spár gerðu ráð fyrir. UNITA hafði hins vegar lítinn áhrifamátt, þegar 

samningarnir voru gerðir, án vopna sinna sem þeir höfðu lagt niður í kjölfar 

friðarsamkomulagsins, og MPLA hafði mest öll völd og auðlindir ríkisins í sínum höndum. 

Fyrir kosningarnar setti MPLA her sinn í viðbragðsstöðu, skyldi flokkurinn tapa. Til þess kom 

                                                      
71

 Guus Meijer og David Birmingham, „Angola from past to present,“ í Accord Angola: From military peace to 
social justice, ritstj. Guus Meijer, 10-15 (London: Conciliation Resources, 2004), 14. 
72

 Sama heimild, 15. 
73

 Victoria Brittain, Death of Dignity – Angola’s civil war (London: Pluto Press, 1988), 94. 



  

 35 

þó ekki, því MPLA sigraði kosningarnar, fyrst og fremst vegna greiðs aðgangs að fjármagni, 

stofnunar óformlegra hersveita (paramilitary), nota á löglegum og ólöglegum auðlindum og 

fullra yfirráða yfir stjórnsýslunni og fjölmiðlum ríkisins.74 Kosningarnar voru haldnar í 

september 1992, þar sem um það bil 75% kjósenda greiddu atkvæði. Sameinuðu þjóðirnar 

fylgdust með kosningunum og töldu þær hafa farið heiðarlega fram. Frambjóðandi MPLA, 

Dos Santos, vann þær með 49,6% atkvæða en frambjóðandi UNITA, Jónas Savimbi, hlaut 

40%.75 

UNITA, með Savimbi í fararbroddi, neitaði að viðurkenna úrslit kosninganna og fór að 

vígbúast á ný. MPLA leit svo á, að lögmæti flokks síns hefði með kosningunum verið 

viðurkennt af alþjóðasamfélaginu og neitaði því alfarið að deila valdinu sem flokknum hafði 

verið veitt. Skömmu síðar brutust átökin aftur út og þúsundir féllu. Ríkisstjórn MPLA nýtti sér 

aukið lögmæti sitt til að krefjast stuðnings frá alþjóðasamfélaginu. Endalok kalda stríðsins 

höfðu dregið úr alþjóðlegum stuðningi við UNITA, og það, ásamt fundi nýrra og mikilla 

olíulinda í Angóla, stuðlaði að sigri MPLA. Störf og hegðun ríkisstjórnar MPLA breyttist lítið 

sem ekkert eftir kosningarnar, þótt hún starfaði undir nafni fjölflokkastjórnar, en hinir 

flokkarnir sem í ríkisstjórn sátu, voru þar einungis til að sætta alþjóðasamfélagið og höfðu í 

raun lítil sem engin völd. Vegna styrktrar stöðu sinnar, gátu stjórnvöld haldið áfram að nota 

aðstöðu sína til að taka þátt í gróðavænlegum viðskiptaævintýrum. Þrátt fyrir áframhaldandi 

stríð, tókst þeim að vekja áhuga erlendra aðila á olíu, vopnasölu og öðrum viðskiptum við 

Angóla. Þessir spilltu stjórnarhættir voru látnir viðgangast af alþjóðasamfélaginu þrátt fyrir 

vaxandi örbirgð hins angólska almennings.76 

2.7 Velgjörðarmenn og viðskiptavinir 

Angólska ríkið reyndi að hafa áhrif á lykilhópa í samfélaginu með því að gera þá háða velvild 

(patronage) sinni. Með því að skilgreina sambandið milli velgjörðarmanna og viðskiptavina 

upp á nýtt, hélt ríkisstjórnin áfram að hafa áhrif á samfélagið, ásamt því að geta haft eftirlit 

með, samhæft og skipulagt sem mest af gjörðum almennings, til þess að geta eftir fremsta 
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megni komið í veg fyrir að almenningur gæti skipulagt almennileg mótmæli eða skilvirka 

stjórnarandstöðu. Þess vegna mætti segja að stuðningur ríkisstjórnarinnar við þessa hópa, á 

tímum stríðsins, hafi verið hluti af vel skipulagðri áætlun ríkisstjórnarinnar til að halda 

völdum. Ríkisstjórn MPLA hafði ekki áætlanir uppi um að koma á lýðræði og frelsi, heldur 

virtist hún vilja skapa nógu mikið pláss fyrir almenning til að geta athafnað sig, bætt efnahag 

sinn og orðið sáttari við hlutskipti sitt. Þannig yrðu meiri líkur á að flokkurinn héldi völdum 

sínum. Starfsemi hópanna valt þó á velvild og leyfi ríkisstjórnarinnar, en með því kom MPLA í 

veg fyrir að aðrir hópar mynduðust, er erfiðara yrði að stjórna, sem kom á sama tíma í veg 

fyrir alvöru innleiðingu lýðræðis.77 

Síðustu ár 20. aldarinnar herti ríkisstjórnin enn tökin á öllum „lýðræðisstofnunum“ ríkisins 

og hélt ránsstarfsemi sinni áfram, þar sem auðlindum ríkisins var rænt, ríkisstjórninni að 

refsilausu. Í samstarfi við erlenda aðila, og undir verndarvæng forsetans, tókst að einkavæða 

hluta auðlindanna þannig að forsetinn, ríkisstjórnin, forréttindahópar og erlendir aðilar 

græddu á þeim, fremur en almennir íbúar landsins. Eðlileg afleiðing slíkrar pólitískrar 

kunningjastjórnsýslu (clientilism), var aukin fátækt og skortur á réttindum mikils meirihluta 

íbúanna. Til að kerfið gæti gengið, var hins vegar nauðsynlegt fyrir ríkisstjórnina að sjá til þess 

að eðlileg lýðræðisleg ferli yrðu gerð óvirk, og koma þannig í veg fyrir að pólitískir 

andstæðingar nýttu sér óánægju fólks til að grafa undan völdum stjórnarinnar. Vegna 

vanmáttar og undirokaðrar stöðu óvopnaðrar stjórnarandstöðunnar, gat ríkisstjórnin 

stjórnað öllum geirum ríkisins, hinu opinbera hagkerfi og einkahagkerfinu, ásamt fjölmiðlum. 

Markmið hernaðarlegra áætlana stjórnarinnar var síðan að gera UNITA hlutlaust á pólitískan 

hátt. Þótti sú leið ákjósanleg, vegna þess að þá gæti MPLA stjórnað því, með hvaða ákvæðum 

friður kæmist á, hvenær kosningar yrðu haldnar og hver félagsleg, efnahagsleg og pólitísk 

framtíð Angóla yrði. Þannig gæti MPLA minnkað hættuna á að missa völdin þegar friður 

kæmist á. Til þess að ná þessum markmiðum sínum þurfti MPLA að reiða sig á lögmæti valds 

síns og fá þannig aðstoð eða stuðning annarra voldugra ríkja. Annað markmið þeirra var að 

alþjóðasamfélagið og Sameinuðu þjóðirnar (SÞ) viðurkenndu lögmæti borgarastríðsins og 

hættu að reyna að koma á friðarumræðum milli stríðandi aðila. Tókst það að nokkru, því 

alþjóðasamfélagið sleit að mestu leyti sambandi við UNITA, og öryggisráð Sameinuðu 

þjóðanna reyndi að koma í veg fyrir að UNITA tjáði sig á pólitískum vettvangi. Þá hættu SÞ að 
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veita mannúðaraðstoð á svæðum undir stjórn UNITA. Voru þessar aðgerðir sérstaklega 

harkalegar eftir aldamótin og erfitt var orðið fyrir UNITA að afla sér nauðþurfta. Olli þetta 

mikilli neyð fyrir stuðningsmenn UNITA, og eftir að Jónas Savimbi var myrtur árið 2002, voru 

gerðir samningar um frið milli hreyfinganna undir skilmálum MPLA, sem náði að halda 

pólitísku valdi sínu óskertu.78 

2.8 Áhrifavaldar borgarastríðsins 

Margir aðilar hafa í gegnum tíðina haft áhrif á angólska borgarastríðið og ástandið í landinu, 

bæði innlendir og erlendir aðilar, ríkisstjórnir, stofnanir og fjölþjóðleg fyrirtæki. Þau áhrif 

hafa þó verið mismikil og breyst með tímanum og breyttum áherslum alþjóðasamfélagsins, 

til dæmis vegna kalda stríðsins og aukinnar hnattvæðingar. Eins og áður hefur komið fram, 

var pólitískum afskiptum annarra ríkisstjórna og stofnana af Angóla, að miklu leyti hætt eftir 

lok kalda stríðsins, og þá sérstaklega þegar ekki var talið að neyðarástand ríkti í landinu. Í 

kjölfar þess þurfti Angóla að fara að bera ábyrgð á friði og öryggi innan landamæra sinna. Það 

veittist hins vegar mjög erfitt vegna þess hversu veikt ríkið var, og vegna stöðu þess á jaðri 

alþjóðasamfélagsins. Mörg ríki Afríku, þar með talið Angóla, voru (og eru) talin ólýðræðisleg 

á vestrænan mælikvarða en vestræn ríki líta svo á að lýðræði fylgi stöðugleiki og frjáls 

markaðsaðgangur, og hafa þess vegna viljað þröngva lýðræði upp á ólýðræðisleg ríki. Það 

hefur hins vegar reynst ógn við hin veiku afrísku ríki og takmarkað fullveldi þeirra. Hefur 

þetta aukist með aukinni hnattvæðingu undanfarin ár.79 Á sama tíma hefur orðið 

niðurskurður hjá ríkisstofnunum Angóla, vegna stefnubreytinga og þrýstings frá 

lánastofnunum og öðrum ríkisstjórnum, um umbætur í ríkisrekstri og hagstjórn. Það hefur 

síðan dregið úr getu stjórnvalda til að stjórna ríkinu.  

Meðal þeirra sem hafa haft mikil áhrif á stjórnarfarið í Angóla, eru stór fjölþjóðleg 

fyrirtæki og olíufélög sem hafa verið staðsett í Angóla í mörg ár. Þau hjálpuðu til við að skapa 

nýjar leiðir fyrir einkavæddan ríkiserindrekstur (private diplomacy) MPLA. Olíusalan opnaði 

margar dyr, fyrir ríkisstjórn MPLA, að efnislegum og pólitískum auðlindum utan Angóla. 

Markaðir, diplómatískir farvegir og pólitísk viðskiptanet opnuðust, sem styrktu stöðu MPLA. 
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Aukið viðskiptafrelsi leiddi af sér mikla aukningu alþjóðlegra viðskipta í Angóla, sem erfitt var 

að fylgjast með og stjórna. Til dæmis varð í kjölfarið mun erfiðara að framfylgja eftirliti og 

hömlum á vopnasölu milli einkaaðila.80 

Með þessum auknu viðskiptum og gróðamöguleikum, óx persónuleg leit forréttindahópa 

MPLA og UNITA að hagnaði, sem skapaði stundum þær aðstæður, að pólitískt og 

efnahagslegt samráð var á milli þeirra þrátt fyrir stríðið. Til dæmis var mikið af ofbeldinu, 

sem framið var á demantaökrunum gegn fátækum almenningi, sem hafði lífsviðurværi sitt af 

ólöglegri demantavinnslu, framið að undirlagi forréttindahópa MPLA og UNITA.81 Þá virtust 

sumir hermenn hafa meiri áhuga á að vinna að samráði viðskipta heldur en framgangi 

stríðsins. Þar af leiðandi ríkti stundum málamyndafriður, á milli UNITA og ríkishersins, á 

ákveðnum landssvæðum á tímabilum.82 Eftirliti með útgáfu skírteina fyrir útflutning demanta 

var einnig ábótavant í Angóla. Það gerði UNITA kleift að selja demanta með aðstoð 

embættismanna MPLA, sem fengu fyrir það góð laun. Vegna þessa er hægt að álykta, að 

bæði UNITA og MPLA hafi haft áhuga á að framlengja ástandið í landinu, og hina 

hernaðarlegu pattstöðu sem komin var upp, til að verja gróðamöguleika sína sem gætu 

horfið ef önnur hliðin ynni allsherjar sigur og friður kæmist á.83 

Sum erlendu olíufélaganna tóku beinan þátt í þarlendum pólítískum og efnahagslegum 

málefnum og virkan þátt í að fjármagna vopnakaup stríðandi aðila.84 Sagt er að franska 

olíufélagið Elf Aquitaine hafi starfað sem milliliður, í skiptum olíu fyrir vopn, og stutt bæði 

UNITA og MPLA. Að því er sagt er, voru slíkir samningar gerðir við Austur-evrópska 

vopnasala, en að þeim samningum komu olíufélög, olíufjárfestar, angólskir embættismenn 

og vopnasalar.85 
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Ágóðinn af olíulindum Angóla skilaði sér þess vegna ekki í vasa almennra borgara, heldur 

var honum mestmegnis eytt í hernaðarlega starfsemi og útdeilt meðal einka- og opinberra 

fyrirtækja, tengdum olíuiðnaðinum, og ekki síst meðal forréttindahópa landsins. Opinberir 

starfsmenn, sérstaklega þeir háttsettu, nutu ýmissa persónulegra forréttinda frá ríkinu og 

fyrirtækjum þess.86 Forréttindin lýstu sér í auðveldum gróðamöguleikum fyrir starfsmennina 

og aðgangi þeirra að niðurgreiddri þjónustu og vöru. Sem dæmi má nefna, að árið 1995 eyddi 

angólska ríkið 400 milljónum bandaríkjadala í niðurgreiðslur á rafmagni, samgöngum, 

eldsneyti, vatni og húsnæði fyrir lítinn forréttindahóp ríkisins. Sama ár fóru 36% af fjárlögum 

menntakerfisins í skólastyrki fyrir nám fárra útvaldra utan Angóla.87 

Embættismenn innan ríkisrekna olíufélagsins Sonangol, sem voru um það bil fimm þúsund 

talsins, nutu einnig ýmissa fríðinda vegna stöðu sinnar, meðal annars í formi aðgangs að 

læknisþjónustu erlendis og aðgangs að betri skólum. Greiðslur fyrir þessa sérmeðferð voru 

dregnar af skattpeningum almennings. Árið 1997 töldu endurskoðendur að um 180 milljónir 

bandaríkjadala hefðu horfið af skattpeningum síðustu fimmtán mánuðina þar á undan, og 

verið notaðar til að niðurgreiða þjónustu fyrir forréttindahópa.88 

Á sama tíma var gengi angólska gjaldmiðilsins tvöfalt, sem leyfði forréttindahópum og 

ákveðnum fyrirtækjum að kaupa erlendan gjaldeyri á óeðlilega lágu gengi, en á sama tíma 

gerði ofmat opinbera gengisins, angólska hagkerfið háðara innflutningi. Aðgangur að 

niðurgreiddum lánum frá Angólska ríkisbankanum, og einkavæðing ríkiseigna, var önnur leið 

til að hygla forréttindahópum landsins. Þá veittu erlend olíufélög þekktum einstaklingum 

þjónustu og vörur, sem síðan voru dregnar frá sköttum sem lagðir voru á félögin í Angóla. 

Hæstsettu mennirnir í angólsku ríkisstjórninni voru að auki taldir draga sér fé af vöxtunum af 

olíusölu en einnig fékk forsetinn, dos Santos, stórar fjárhæðir í eigin vasa vegna útgáfu 

sérleyfa til olíufélaga.89 

Einungis útvaldir innflytjendur höfðu hins vegar aðgang að erlendum gjaldmiðlum, á lágu 

opinberu gengi, en það átti að vera til að niðurgreiða innflutt matvæli og nauðsynjavöru, 
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sérstaklega fyrir sístækkandi þéttbýlið. Raunin var hins vegar sú, að þeir innflytjendur sem 

fengu þessa sérmeðferð fluttu aðallega inn munaðarvöru, niðurgreidda af ríkinu, sem 

einungis forréttindahópar höfðu tök á að kaupa. Meirihluti innflutnings á matvöru og öðrum 

nauðsynjum fór hins vegar í gegnum óformlega hagkerfið, þar sem þær voru ekki 

niðurgreiddar. Önnur vísbending um að ekki hafi allir íbúar Angóla fengið sömu meðferð í 

hagkerfinu, var það hversu ójöfn skipting fjárveitinga var milli dreifbýlis og þéttbýlis. Árið 

1996 fékk dreifbýlið einungis um það bil 13,5% af fjárveitingum ríkisins þrátt fyrir að þar 

byggju um tveir þriðju landsmanna.90 

2.9 Fátækt og vaxandi ójöfnuður 

Álykta má sem svo, miðað við fátækt og neyð flestra óbreyttra Angóla, að þeir hafi ekki verið 

álitnir koma pólitíska hagkerfinu við af þeim sem stjórnuðu, né að þeir hafi skipt stríðandi 

aðila miklu máli. Ágóðinn af olíusölu ríkisins hefði til dæmis getað veitt almenningi 

lífsnauðsynlegan stuðning og félagsþjónustu, en þvert á móti fór eyðslan í félagsmál lækkandi 

upp úr 1990, og þegar stuðningi Sovétríkjanna lauk og spilling jókst, var þjónusta ríkisins við 

almenning komin á mjög lágt stig.91 

Þegar á heildina er litið kemur í ljós, að þrátt fyrir að stríðið hafi haft hörmulegar 

afleiðingar fyrir marga Angóla, þá snerti stríðið meirihluta íbúanna ekki beint. Hagfræðileg 

óstjórn og skortur á atvinnumöguleikum í landinu var hins vegar það sem olli mestu eymdinni 

og neyð fólks.92  

Ójöfnuðurinn fór vaxandi, sem kom til af sókn forréttindahópanna í arð af olíusölunni, og 

því að hlutar hagkerfisins voru að færast yfir í markaðshagkerfi á misjöfnum hraða. Gróf það 

undan lögmæti ríkisvaldsins en minnkaði um leið fórnarkostnað einstaklinga við að ganga til 

liðs við UNITA. Það virðist samt sem áður ekki hafa hjálpað pólitískri baráttu UNITA, því MPLA 

hélt í völdin, allt frá sjálfstæði ríkisins, í gegnum allt borgarastríðið og til dagsins í dag. Þrátt 

fyrir það lifðu forréttindahópar MPLA í stöðugum ótta við að almenningur risi upp gegn þeim, 

                                                      
90

 Le Billon, „The Political Economy of Resource Wars,“ í Angola’s War Economy: The Role of Oil and Diamonds, 
33, vitnað í Tony Hodges, Angola: from Afro-Stalinism to Jungle Capitalism (Osló: Fridtjof Nansen Institute, 
2000). 
91

 Le Billon, „The Political Economy of Resource Wars,“ í Angola’s War Economy: The Role of Oil and Diamonds, 
33. 
92

 Sama heimild, 33, vitnað í Hodges, Angola: from Afro-Stalinism to Jungle 33-34. 



  

 41 

sérstaklega í borginni Lúanda. Til að sporna við því setti ríkisstjórnin á fót öryggissveitir, sem 

almenningur óttaðist, ásamt því að fangelsa suma gagnrýnendur ríkisins.93 

Það kemur ekki á óvart, að í Angóla, líkt og í mörgum ríkjum þar sem auðlindastríð hafa 

verið háð, réði auðlindageirinn og herinn miklu. Auðlindageirinn spillti stjórnmálamönnum og 

gróf undan hagkerfinu, og herinn olli vanþróun og eyðileggingu. Þar sem aðrir geirar 

stjórnmálahagkerfisins en þessir tveir voru vanræktir, og fóru hnignandi, voru völd og auður í 

auknum mæli tengd stjórnun á úthlutun vaxtanna, sem komu frá auðlindageiranum, og 

runnu að miklu leyti til hersins. Í slíku pólitísku hagkerfi er hvatinn því mikill, fyrir þá sem 

völdin hafa, að gera það sem þeir geta til að verja vald sitt og aðgang að auðlindunum, meðal 

annars með ofbeldi og átökum. Einn mikilvægur þáttur í því að átökin héldust gangandi eftir 

kalda stríðið var sá, að bæði UNITA og MPLA höfðu aðgang að auðlindum sem erfitt var fyrir 

hinn aðilann að ná stjórn á. Í tilfelli UNITA voru það demantar, sem hægt var að vinna án 

stórra fjárfestinga, og sem auðveldlega var hægt að fara framhjá reglum um sölu á. Í tilfelli 

MPLA var það hins vegar olía, sem krafðist stórra fjárfestinga og sérþekkingar og var bundin 

alþjóðlegum reglum. Til þess að komast yfir olíulindirnar, hefði UNITA þurft að ná völdum í 

Angóla og hljóta viðurkenningu fjölþjóðlegra olíufélaga. Ef MPLA hefði hins vegar viljað ná 

stjórn á demantanámum og -svæðum UNITA, hefði ríkisstjórnin þurft að ná á sitt vald stórum 

landssvæðum sem hermenn UNITA réðu yfir.94 Vegna þessara miklu hagsmuna sem 

forréttindahópar höfðu að gæta með yfirráðum auðlinda, varð því erfiðara að semja um frið, 

og örðugt reyndist að snúa þeim slæmu hagfræðilegu afleiðingum við, sem stöfuðu af 

slæmum og spilltum ákvörðunum í hagkerfinu.95 

Einnig gerði auðurinn frá náttúruauðlindunum það að verkum, að erfiðara var fyrir 

utanaðkomandi ríki og stofnanir eins og SÞ að reyna að stilla til friðar. Angóla var ekki jafn 

háð styrkjum og lánum frá öðrum ríkjum og áður, vegna hins mikla auðs sem hlaust af 

vinnslu auðlindanna. Þar af leiðandi gátu stofnanir eins og AGS og Alþjóðabankinn ekki notað 

lán- og styrkveitingar jafn auðveldlega til að beita ríkið þrýstingi til að koma á friði. 

Einkafjármagn flæddi inn í landið frá fjölþjóðlegum fyrirtækjum sem fjárfestu meðal annars í 

olíugeiranum. Það fjármagn skipti orðið meira máli fyrir ríkið en lán og styrkir frá erlendum 
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ríkjum og stofnunum. Þeir fjárfestar báru ekki pólitíska ábyrgð á því, í hvað fjárfestingar 

þeirra voru notaðar eins og til dæmis að fjármagna stríðið, og hagsmunir margra þeirra fólust 

þess vegna í því að viðhalda óbreyttu ástandinu.96 

2.10 Persónulegt vald og spilling 

Pólitískt vald leiðtoganna, dos Santos og Savimbi, varð fljótt mjög persónulegt og samband 

þeirra við fylgjendur sína var að miklu leyti byggt á fyrirgreiðslum og spillingu, og gert 

mögulegt vegna auðlindatekna og samstarfs við fjölþjóðleg fyrirtæki. Vextirnir af 

auðlindunum settu þann sem með valdið fór í þá stöðu að geta grætt hratt og mikið. Þar af 

leiðandi var ekki mikill vilji fyrir hendi af þeirra hálfu að innleiða friðsamlegri og lýðræðislegri 

stjórnarhætti, þar sem það hefði getað spillt gróðamöguleikum þeirra. Þegar kosningarnar 

voru haldnar, árið 1992, buðu báðir flokkarnir fram og sættu sig við meginreglu lýðræðislegra 

kosninga. Kosningarnar ógnuðu þó ekki valdi þeirra né uppbyggingu angólska 

stjórnmálakerfisins. Það mætti jafnvel segja, að ef eitthvað er, hafi kosningarnar styrkt stöðu 

flokkanna tveggja sem einu flokkanna í angólska stjórnmálakerfinu.97 Þá voru leiðtogar 

flokkanna ekki háðir fjölbreytileika hagkerfisins til að hagnast, því þeir fengu tekjur frá þeim 

fjölþjóðlegu fyrirtækjum sem störfuðu við nýtingu auðlinda Angóla. Pólitísks stuðnings öfluðu 

þeir sér hins vegar í gegnum aðferðir pólitískrar kunningjastjórnsýslu og lýðskrums 

(populism), frekar en með góðri hagfræðilegri stjórnun og lýðræði. Það styrkti stöðu þeirra 

og tafði enn frekar fyrir friðarumleitunum.98 

2.11 Ný tegund borgarastríða? 

Stríðið í Angóla sýndi ákveðna eiginleika nýrrar tegundar svæðisbundins og hagfræðilegs 

borgarastríðs, sem var tengdara óformlega hagkerfinu og alþjóðahagkerfinu en áður hafði 

sést. Gnægð náttúruauðlinda í Angóla gerði Angólum kleift að mynda stríðshagkerfi, sem gat 

viðhaldið stríðinu þegar stuðningi stórvelda í kalda stríðinu lauk. Hafði það, eins og áður 

sagði, þau áhrif að utanaðkomandi aðilum tókst illa að hafa áhrif á framgang stríðsins með 
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afskiptum.99 Angólska borgarastríðinu, sérstaklega seinni stigum þess, hefur oft verið lýst 

sem drifnu áfram af græðgi fremur en gremju, þar sem stríðandi aðilar höfðu meiri áhuga á 

aðgangi að náttúruauðlindum landsins en á því að sigra stríðið. Það er varla hægt að efast um 

það, að aðgangur að auðlindum, það er olíu fyrir MPLA og demöntum fyrir UNITA, gerði 

báðum aðilum kleift að halda baráttu sinni áfram. Það þarf þó ekki að þýða að auðlindirnar 

hafi verið ástæða eða uppspretta stríðsins.100 Það er ekki mjög sannfærandi röksemdafærsla 

að einungis græðgi en ekki gremja hafi verið undirrót borgarastríðsins í Angóla. Ekki má rugla 

saman fjármögnun (græðgi) og ástæðum (gremju) stríða.101 Auðlindirnar hefðu allt eins 

getað verið notaðar til að byggja upp efnahag landsins og bæta lífskjör íbúanna. Til þess að 

það hefði verið hægt, hefðu þó þurft að vera gagnsæir og ábyrgir stjórnarhættir á öllum 

stigum stjórnsýslu, ásamt þátttöku og innlimun allra hópa sem samfélagið byggðu.102  

Með þessi dæmi úr angólska borgarastríðinu að leiðarljósi, verða áðurnefndar kenningar 

mátaðar við stríðið og mat lagt á það hversu vel þær eiga við í tilfelli Angóla og hvort hægt sé 

að draga ályktanir af þeim. 

3 Kenningar og borgarastríðið í Angóla 

Eins og fram kom í kenningu Roberts Jacksons hér á undan, er ljóst að mörg ríki Afríku eru 

veik eða svokölluð hálfgildingsríki. Þau eru einungis til vegna þess að þau eru viðurkennd á 

alþjóðlegum vettvangi en ekki vegna þess að þau hafi eiginleika ríkis eða hegði sér sem slík. 

Þrátt fyrir þessa viðurkenningu eru þau almennt fremur afskipt af vesturveldum, nema í þeim 

tilfellum þar sem gnægð náttúruauðlinda eins og olíu er að finna, og hægt er að græða á 

þeim eins og í tilviki Angóla, en Angóla bar einmitt mörg einkenni hálfgildingsríkis Jacksons. Á 

tímum borgarastríðsins var ríkið viðurkennt sem fullvalda ríki, þrátt fyrir að uppfylla ekki þær 

kröfur sem gerðar eru til ríkja, eins og það að hafa getu til að beita lögmætu valdi innan 

landamæra sinna.103 Skilgreining Jacksons á hálfgildingsríki á vel við Angóla, því flest einkenni 
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hálfgildingsríkja var að finna í Angóla á tímum borgarastríðsins. Til dæmis var ríkið stríðshrjáð 

svo áratugum skipti í kjölfar sjálfstæðis, hagstjórn ríkisins var ófullnægjandi og pólitísk spilling 

var víðtæk eins og sagt var frá í síðasta kafla. Ríkisstjórn MPLA í Angóla, var ekki álitin lögmæt 

af öllum íbúum ríkisins og því gekk henni illa að fara einni með völd og yfirráð í landinu eins 

og sést á sífelldum átökum hennar við UNITA og FNLA. Einnig voru stofnanir ríkisins veikar og 

velferð íbúanna ekki höfð að leiðarljósi í ríkisrekstrinum, þar sem spilling og stórfellt rán á 

náttúruauðlindum fór fram, sem einungis útvaldir forréttindahópar högnuðust á. Angóla 

hafði þar af leiðandi, eins og Jackson sagði, lagalegt en ekki raunverulegt lögmæti. 

Þegar kenning Olsons og Goldsmiths um skynsemi einvalda er notuð til að varpa ljósi á 

ferla í borgarastríðinu í Angóla, sést að hún getur að einhverju leyti hjálpað til við að skilja 

ástandið þar. Kenningin segir að ofbeldisfull stjórnmál og veikar stofnanir geti saman skapað 

umhverfi fyrir einvalda til að ná völdum. Á það við um Angóla, þar sem stjórnmálaumhverfið 

var kjörið fyrir forsetaeinvaldann dos Santos að ná völdum. Á milli UNITA, MPLA og FNLA var 

háð ofbeldisfull stjórnmálabarátta og stofnanir ríkisins voru veikar, óábyrgar og ógagnsæjar, 

en með ríkjandi stöðu MPLA í stjórnkerfinu fékk dos Santos tækifæri til að komast í æðstu 

valdastöðu ríkisins, og sitja þar þrátt fyrir að stjórn hans væri ólýðræðisleg og spillt. Hann 

notaði óspart stöðu sína til að viða að sér gæðum og auði frá ríkinu, ásamt því að hygla sínum 

þjóðernishópi í krafti valds síns. Þessi spillta hegðun veikti angólska ríkið og hagkerfið enn 

frekar. Líklegt er að forsetinn hafi óttast það að verða steypt af stóli eða missa valdastöðu 

sína á einhvern hátt, og því kosið skammtímagróða fram yfir langtímaþróun angólska ríkisins. 

Ef til vill er það þess vegna sem forsetinn vann gegn innleiðingu lýðræðislegra stjórnarhátta, 

en erfitt er að segja til um hvort hann hafi gert sérstakar kostnaðar- og ábataáætlanir áður 

en hann tók ákvarðanir á tímum stríðsins.  

Fellur það að kenningu Olsons og Goldsmiths, sem segir einmitt að slík hegðun einvalda sé 

skynsöm og rökvís. Líkt og kom fram í kaflanum á undan, einkenndust stjórnmál og hagkerfi 

Angóla af spillingu, frændhygli og græðgi þar sem ákveðinn forréttindahópur hafði allt til alls, 

á meðan almenningur lifði í sárri fátækt. 

Kenning Renos útskýrir pólitísk hagkerfi veikra ríkja, sem hann kallar skuggaríki. Segir hún 

að í klofnum pólitískum kerfum, þar sem stuðst er við pólitískt veitingarvald, leiði þróunin í 

átt til vopnaðra viðskiptakerfa, stríðshagkerfa og stríðsherrastjórnmála. Í slíkum kerfum verði 

ofbeldi að aðferð til að ná völdum og safna auði. Ef kenning Renos er mátuð við Angóla má 
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greina að óábyrgar, spilltar og kerfisbundnar fjárveitingar stjórnar hersins og 

stjórnmálamanna MPLA úr ríkissjóði, útilokuðu ráðstöfun samgæða og þjónustu, sem var 

nauðsynleg til að góð stjórnun, hagvöxtur og félagsleg velferð gæti orðið að veruleika. 

Samkvæmt kenningu Renos eru grundvallarástæður óreiðu og átaka í þróunarlöndum 

kerfislægar. Þá telur hann samband vera milli bresta ríkis, sem tilkomnir eru vegna skorts á 

lögmæti ríkisstjórnarinnar, og innri átaka. Virðist þetta eiga við í tilfelli Angóla þar sem ríkið 

hafði lagalega en ekki raunverulega stöðu ríkis, vegna harðstjórnar ríkisstjórnarinnar, 

valdbeitingar hennar og misbeitingu á þjóðarauði í stað veitinga á samgæðum.104 Kenning 

Renos um skuggaríki fellur því nokkuð vel að angólska ríkinu á tímum borgarastríðsins. 

Stjórnmálamenn og forréttindahópar ríkisins reiddu sig á pólitískt veitingarvald og klofningur 

var í samfélaginu vegna ólíkra þjóðernishópa sem börðust um völdin. Ofbeldi var notað til að 

safna auði og til að ná, og halda, völdum. Samgæði voru af skornum skammti og því þurftu 

forsetinn og aðrir embættismenn að reiða sig á kúgun til að halda í völd sín. Samkvæmt Reno 

fela borgarastríð hvorki í sér upplausn á pólitískri röð og reglu, né uppbyggingu ríkis. Nokkuð 

ljóst er að angólska borgarastríðið fól ekki í sér uppbyggingu sterks ríkis, en vafi leikur á hvort 

hægt sé að halda því fram að ekki hafi verið upplausn á pólitískri röð og reglu, til dæmis í ljósi 

þess hversu langan tíma það tók ríkisstjórnina að brjóta starfsemi UNITA á bak aftur. 

Efnahagslegir hvatar lágu augljóslega að einhverju leyti að baki hegðunar einstaklinga, 

sérstaklega þegar tekið er tillit til áhrifanna sem fjölþjóðleg fyrirtæki og olíufélög höfðu á 

samfélagið og forréttindahópa þess. Þá var stjórn forsetans persónuleg og greinilegt var að 

hann kaus skammtímagróða, í formi fjárfestinga frá olíufélögum, fram yfir það að búa til gott 

skattaumhverfi fyrir sjálfstæða hópa framleiðenda. 

Kenning Colliers hefur notið mikilla vinsælda en eins og áður kom fram reynir hún að sýna 

fram á tengsl milli gnægtar náttúruauðlinda og vopnaðra átaka. Það er varla hægt að draga í 

efa að slíkir gróðamöguleikar, fyrir stríðandi aðila í ríkjum sem skortir lýðræði, stjórnun og 

ábyrgð, hafi áhrif á og auðveldi rekstur stríða. Það hljóta þó að vera fleiri ástæður fyrir því að 

borgarastríð hefjist, því sjá má mörg dæmi þess að ríki séu rík af auðlindum en séu jafnframt 

friðsæl. Gnægð auðlinda virðist þó gjarnan hafa þau áhrif, að minni þróun verður á 

framleiðslu- og þjónustusviðum en jafnframt hvetjandi áhrif á ríkisstjórnir ræningja 

(predatory governments), þar sem valddreifingu er ekki að finna og lítill munur er milli hins 
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opinbera og hins persónulega.105  

Margt sem Collier leggur áherslu á í kenningu sinni einkenndi borgarastríðið í Angóla. Þar 

fór saman gnægð náttúruauðlinda, hátt stig atvinnuleysis, hnignun hagkerfis, fátækt og lágt 

menntunarstig. Erfitt er hins vegar að segja til um hvort þessir þættir hafi lækkað 

fórnarkostnað þess að taka þátt í átökum, eins og Collier telur, eða hvort þessir þættir hafi 

frekar verið notaðir til að kynda undir gremju almennings og þannig virkað hvetjandi fyrir fólk 

að taka þátt í átökum, til að leita réttlætis og bæta aðstæður sínar.106  

Þrátt fyrir sannfærandi rök Colliers eru orsakasamböndin, sem hann setur fram, gölluð.107 

Collier hefur rétt fyrir sér í því að öll átök þurfi á fjármögnun að halda, en hann fer út af 

sporinu þegar hann gerir ráð fyrir því, án réttra forsendna, að í öllum samfélögum sé gremju 

að finna, og ef að réttu aðstæðurnar komi upp muni þau öll enda í borgarastríði. Collier 

virðist þess vegna ekki íhuga hvað áhrif árangursríkrar stjórnunar (governance) geta verið 

mikil, en eins og alþjóðastjórnmálafræðingurinn Jeffrey Herbst bendir á, veltur 

framkvæmanleiki og gerð uppreisnarhreyfinga að miklu leyti á getu eða vangetu ríkisins, til 

að hafa stjórn á ástandinu.108 

Þjóðerni virðist hafa haft mikil áhrif á borgarastríðið í Angóla. Stuðningsmenn MPLA, FNLA 

og UNITA voru úr ólíkum þjóðernishópum, en MPLA, sem samanstóð að mestu leyti af fólki 

úr Mbundu þjóðernishópnum, náði fljótt völdum í ríkinu og notaði þau til að hygla fólki af 

sama þjóðerni. Á sama tíma voru meðlimir annarra þjóðernishópa vanræktir af ríkinu. 

Gremju hópanna má sennilega að mörgu leyti rekja til þess, þegar nýlenduþjóðirnar skiptu 

Afríku á milli sín og neyddu ólíka ættbálka og þjóðernishópa til að búa undir sömu stjórn á 

tilteknum svæðum. Það gerðist í Angóla og þegar ríkið varð sjálfstætt brutust út átök milli 

þriggja stærstu hópa ríkisins. Þjóðerni hafði því mikil áhrif á borgarastríðið, en ekki má 

gleyma þeim áhrifum sem stéttir, kynþættir og hugmyndafræði höfðu á stríðið. Angólska 

ríkið skorti vilja og getu til að sætta þjóðernisdeilurnar og virtist ekki vilja gera málamiðlanir 

gagnvart andstæðingum sínum, því það hefði þýtt að völd, og önnur fríðindi sem ríkisvaldinu 

                                                      
105

 Cilliers, „Resource wars – a new type of insurgency,“ 12, vitnað í P. Chabal og J. Daloz, Africa works: Disorder 
as political instrument (African issues), 4-6. 
106

 Karen Ballentine, „Beyond Greed and Grievance: Reconsidering the Economic Dynamics of Armed Conflict,“ í 
The political economy of armed conflict: Beyond greed and grievance, 262-263. 
107

 Kater, „The Political Ecomomy of Conflict and UN Intervention: Rethinking the Critical Cases of Africa,“ í The 
political economy of armed conflict: Beyond greed and grievance, 28. 
108

 Sama heimild, 28, vitnað í Jeffrey Herbst, „Economic Incentives, Natural Resources, and Conflict in Africa,“ 
Journal of African Economies 9, nr. 3 (október 2000): 270-294. 



  

 47 

fylgdu, hefðu tapast. Einnig má álykta sem svo að í Angóla hafi verið stjórnunarkreppa, sem 

endurspeglaðist í persónulegu valdi forsetans og forréttindahópa, víðtækri spillingu og 

ráðandi ólýðræðislegum og óábyrgum stjórnvöldum. 

Að lokum er vert að skoða ójöfnuð í angólska samfélaginu út frá kenningu Stewarts. 

Líklegt verður að teljast að hópar innan angólska samfélagsins hafi upplifað lágréttan 

ójöfnuð, það er hlutfallslegan skort miðað við annan hóp, og því hafi átök brotist út til að 

leiðrétta þennan ójöfnuð. Í tilfelli Angóla virðist ójöfnuður og þjóðerni fara saman, því mikill 

ójöfnuður hefur verið á milli þjóðernishópanna, til dæmis milli Mbundu fólks MPLA, og 

Ovimbundu fólks UNITA, en einnig milli dreifbýlis og þéttbýlis þar sem vanræksla ríkisins 

gagnvart dreifbýlinu olli miklum ójöfnuði. Það er þó rétt að taka fram að átökin hafa einnig 

að einhverju leyti komið til vegna þess að forréttindahópar samfélagsins reyndu að verja 

stöðu sína.  
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4 Niðurstöður og lokaorð 

Hér hefur verið fjallað um kenningar um hálfgildingsríki, skynsemi einvalda, skuggaríki og 

stjórnmál stríðsherra, græðgi og gremju í borgarastríðum, og gremju vegna ólíkra þjóðerna 

og ójafnaðar. Þær hafa verið útskýrðar og gagnrýndar, og mat á það lagt hversu vel þær eiga 

við borgarastríðið í Angóla. Helstu niðurstöður þessarar ritgerðar eru þær, að græðgi og 

gremja höfðu samverkandi áhrif á borgarastríðið í Angóla. Stríðið byrjaði sem staðgengilsstríð 

kalda stríðsins, þar sem hugmyndafræði, stéttir, kynþættir og þjóðerni höfðu áhrif á átökin. 

Þegar leið á stríðið fór að bera meira á hinum efnahagslegu þáttum þess, þar sem 

forréttindahópar og leiðtogar gátu viðað að sér miklum auði vegna valds síns yfir auðlindum 

ríkisins.  

Gremja virðist hafa verið undirrót þess í byrjun, vegna ólíks þjóðernis og misjafnra 

lífsgæða, stríðandi aðila sem tilheyrðu ólíkum þjóðernishópum og vildu ná völdum í ríkinu. Á 

seinni stigum stríðsins virðist stríðið hins vegar hafa tekið á sig mynd auðlindastríðs, þar sem 

náttúruauðlindir Angóla tryggðu áframhald stríðsins. Meðlimir MPLA og UNITA, virðast ekki 

hafa haft mikinn áhuga á að enda stríðið, ekki síst í ljósi þess að með áframhaldi stríðsins 

gátu þeir haldið áfram að græða og tryggt sér betri lífsgæði en almennir borgarar höfðu. 

Fjölþjóðleg fyrirtæki, sér í lagi olíufélög höfðu þar mikil áhrif í kjölfar aukinnar hnattvæðingar, 

og reyndu að halda ástandinu óbreyttu því þannig gátu þau haldið áfram vinnslu sinni, og 

hámarkað hagnað sinn án of mikilla afskipta og ábyrgðar. Leiðtogar og forréttindahópar voru 

spilltir, þar sem þeir notuðu óspart auðlindir ríkisins til að hagnast sjálfir, og halda í völd sín, 

en einnig var stjórn þeirra persónuleg, og höfðu þeir greinilega eignartilfinningu gagnvart 

valdi því er þeir höfðu, og notuðu til fyrirgreiðslna.  

Markmiðið með þessari ritgerð var að greina áhrif græðgi og gremju á stjórnmál 

stríðsherra í angólska borgarastríðinu, 1975-2002. Angólar voru ekki vanir sjálfstæði og 

lýðræðislegum stjórnarháttum, þegar ríkið fékk sjálfstæði frá fyrrum nýlenduherrum, árið 

1975, og borgarastríð hófst sama ár, þar sem þrjár sjálfstæðishreyfingar börðust um 

ríkisvaldið fyrir hönd ólíkra þjóðernishópa, með aðstoð stórvelda kalda stríðsins. Frjálst 

borgaralegt samfélag náði ekki að vaxa og almenningur lifði í fátækt og neyð, á meðan 

forréttindahópar ríkisstjórnarinnar nýttu sér aðganginn að náttúruauðlindum landsins, til að 

græða persónulega. Þá virtust leiðtogarnir líta á ríkisvaldið sem sína eign og báru litla ábyrgð 
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á gjörðum sínum. Þeir gerðu samninga við fjölþjóðleg fyrirtæki um auðlindavinnslu í Angóla 

og notuðu hagnaðinn meðal annars til að styrkja valdastöðu sína. En græðgi 

forréttindahópanna og leiðtoganna var ekki eini áhrifavaldurinn í stríðinu. Gremja vegna 

ójafnaðar og þjóðerniserja hafði einnig mikil áhrif. Stríðandi aðilar skiptust í fylkingar eftir 

þjóðernislínum og börðust fyrir réttindum sínum og bættri stöðu í ríkinu. 

Að mínu mati þurfa kenningar að vera djúpar og yfirgripsmiklar til að geta útskýrt 

fyrirbæri eins og borgarastríð. Ekki er nóg að þær segi að stríð séu háð vegna auðlinda eða 

vegna ólíkra þjóðerna, því mörg samfélög og ríki í heiminum eru, og hafa verið, friðsæl, þrátt 

fyrir miklar auðlindir og marga þjóðernishópa. Þess vegna hljóta að vera margir aðrir 

undirliggjandi þættir, sem gera stríð óumflýjanleg, eins og til dæmis saga ríkisins, uppbygging 

stofnana, lög og reglur, skrifræði ríkisins, staða þess í alþjóðasamfélaginu og fleira sem hefur 

áhrif á það hvort stríð hefjist.  

Niðurstöður þessa rits eru því þær að hagfræðilegir þættir móti og hafi áhrif á 

borgarastríð, en erfitt sé að finna dæmi þess að hrein auðlindastríð hafi verið háð, hvorki af 

hálfu uppreisnarmanna né stjórnvalda. Hagfræðileg tækifæri og hvatar hafa hvorki verið 

einu, né mikilvægustu, ástæður borgarastríða eins og þess í Angóla, en hafa spilað saman við 

pólitíska, félags- og hagfræðilega gremju fólks og/eða þjóðernisdeilur, og stríð brotist út sem 

afleiðing.  
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