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A lakosság összetétele igen heterogén. A népesség főbb csoportjai a
Mande - Bambara, Soninke, Malinke - 50%, a Fulani (Peul) 17%, a Volta
12%, a Songhai 6%, a tuaregek, arabok 10%, illetve több más kisebb törzs
(Bozo, Dogon, Tukolor, stb.)

A közlekedési rendszer alulfejlett!!!

A világ 25 legszegényebb állama közé tartozik, főként az aranybányászat
és a mezőgazdasági termékek exportja (gyapot, élőállat), nemzetközi
közösség segélyei jelentik a főbb bevételi forrásait.

Az éghajlat változó, a szubtrópusitól egészen a sivatagiig terjed,
átlaghőmérséklet: 27,5 °C, de nyáron 39,5 °C

1 241 190 négyzetkilométer, a világ 24. legnagyobb területű állama, de alig
4%-át (2360 négyzetkilométer) művelik.

Nyugat-Afrika területén található, északról Algéria (1376 km), délről Guinea
(858 km), Elefántcsontpart (532 km), és Burkina Faso (1000 km), keletről
Niger (821 km), nyugatról pedig Mauritánia (2237 km) és Szenegál (419
km) határolja.

MALI I.

Fejletlen egészségügyi ellátás
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Regionális problémák

Főbb problémák: Európa felé áthaladó illegális migráció, fegyver,
kábítószer, gépjárművek, üzemanyag, élelmiszer, cigaretta, alkohol,
élőállatok csempészete, iszlamista töltetű terrorizmus, emberrablások,
szervezett bűnözés és a korrupció magas aránya.

90% muzulmán, 10% keresztény, afrikai törzsi vallások
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Lakosság 36% városokban él, 24% tud írni, olvasni
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Lakossága 15 494 466 fő, amelyből 47,8% a 14 éven aluli, 49,2% a 1464 év közötti, 3% a 65 év felettiek aránya. Bamakóban 1,5 millió fő él.

francia, bambara és más afrikai nyelvek használata.
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Intertribális feszültségek, évszázadok óta meglévő konfliktusok
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MALI II.
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XVI. Századtól muzulmánok, de sok korábbi szokás, hiedelem él

Matriarchális társadalom, a nők kitüntetett szerepe – férjhez menetel,
vagyon, válás, arc eltakarás, stb.

Nemesek, vazallusok (volt rabszolgák is), vallási vezetők (tanárok),
kézművesek – művészek

Törzsi rendszer (törzsek, frakciók, családok - 7 nagyobb szövetségi
rendszer (földrajzi elhelyezkedés alapján) – törzsi vezető (Amenokal), törzsi
tanács (Arollan)

Fegyveresek (harcosok - imushar elismertsége), zsoldosok, kereskedők,
kézművesek, csempészek, állattenyésztők - minimális földművelés –
környező országokban vendégmunkások

Szabad emberek – Amazigh, tamazigh
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Lázadások Mali és Niger területén – Azawad

A berber származású népcsoport Mali, Niger, Burkina Faso, Algéria, Líbia,
és Mauritánia területén, 1,5-2 millió fő, ebből 6-800 000 Maliban.
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A „probléma” okai: a tuaregek
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1990-1992 - 2. tuareg felkelés - Azawadi Népi Felszabadítási Mozgalom
(MPLA), Iyad Ag Ghali – 3-5000 fő (mali kormányerők – 10 000 fő), jobb
szervezés, líbiai támogatás, szovjet fegyverek – a felkelés sikertelen

1968 Moussa Traoré által vezetett puccs, katonai közigazgatás
bevezetése északon (1987-ig elzárt terület!), erősödő elnyomás, 1970-87
között több évig tartó aszályok, kényszerű migráció a szomszéd
országokba, tuaregeknek szánt segélyek lenyúlása - Azawadi és Adrari
Tuareg Felszabadítási Mozgalom létrehozása.

1962-1964 – 1. tuareg felkelés („Alfellaga” ), főként Iforas törzs, kb. 1000
fő, a kormányzat brutálisan leveri, tisztán katonai megoldás – nem
működik!

1960-tól független Mali - Modibo Keita szocialista ideológiájú
modernizációs stratégiája, földek állami tulajdonba vétele, letelepítési
törekvések, rabszolgaság eltörlése, további marginalizáció

Francia gyarmatosítás ideje – 1880-as évek vége, de csak 1917-ben
pacifikálták őket, 1958-ig katonai közigazgatás, marginalizáció,
beszabályozás.

Tuareg felkelések I.
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Az északi régió számára több anyagi forrást biztosítása infrastrukturális
fejlesztésekre.

Az adminisztráció decentralizálása, több önállóság biztosítása a helyi
ügyekben,

A tuareg felkelők integrálása a Mali hadsereg állományába, a megfelelő
feltételek – rendfokozat, szolgálati hely, stb. - esetén,

Egyes, a tuaregeket veszélyeztető katonai helyőrségek azonnali
megszüntetése,

A katonai közigazgatás azonnali megszűntetése, civil közigazgatás
bevezetése,

Csökkenteni az északi területeken - kiemelten Kidalban - a
kormányhadsereg állományának létszámát,

A felkelők visszavonulása a tuareg törzsi területekre,
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Azonnali tűzszünet és a hadifoglyok kicserélése,
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Tamanrasset-i békeszerződés
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2002. Amound Toumani Touré által vezetett újabb katonai puccs, a
tuareg kérdés lekerül a napirendről, ismételt marginalizáció

1996 március 27. Megkötötték a harmadik békeszerződést - Flamme de
la paix,- amely után a szembenálló felek ténylegesen is beszüntették az
ellenségeskedést. Elmenekült tuaregek visszatelepítése, kormányzati
fejlesztések északon, pozitív változások, részleges önrendelkezés

1992-96 kölcsönös bizalmatlanság, kisebb konfliktusok, Konaré
elkötelezett megegyezéspárti, folyamatos tárgyalások, békeszerződés
egyes pontjai teljesülnek.

1992. április 11. A tuaregek az új, Alpha Oumar Konaré által vezetett
kormánnyal is megkötötték a második békeszerződést (Pact National),
hivatalosan is lezáródott a második tuareg felkelés.

1991. március 26. Amound Toumani Touré által vezetett katonai puccs,
átmeneti kormány, újabb tárgyalások

A szerződést a kormány nem tartotta be!

Tuareg felkelések II.
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2009. Kidalban megkötik az 5. békeszerződést, tényleges (de elkésett!)
változások kezdődnek, újabb villongások

2006. július 04. A negyedik békeszerződés ratifikálása - Accord d'Algers amely nem más, mint a korábban megkötött második békeszerződés
felújított változata - Aghali Alambo és Ibrahím Ag Bahanga létrehozták a
Tuareg Szövetség az észak-Mali változásáért (Tuareg Alliance of Northern
Mali for Change - ATNMC) és folytatták a harcot.

2006. május 23. A 3. tuareg felkelés - Május 23-a Demokratikus Szövetség
a Változásért (ADC) – katonai eszközök sikertelensége, újabb tárgyalások
Algéria közvetítésével

AQIM befolyás erősödése a régióban

A 2001. szeptember 11-ét követő terrorizmus ellenes küzdelemben Mali az
USA szövetségeseként harcot hirdetett a régióban tevékenykedő
terrorszervezetek, valamint a csempészek ellen is, akik az elhagyott
szaharai területeken fegyverrel, kábítószerrel kereskedtek – negatív hatás
a tuaregekre.

Tuareg felkelések III.
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2012 áprilisa - Északi offenzíva, a tuareg különleges egységek átálltak
vagy elmenekültek, a hadsereg teljesen demoralizálódott, Mali

2012 március 22. Katonai puccs - Amadou Haya Sanogo, Nemzeti
Bizottság az Újjáépítésért, a Demokráciáért és az Államiság
visszaállításáért (CNRDR), alkotmány felfüggesztése, a hadsereg
megosztott, a politikai erők egymás ellen és nem az északi fenyegetés
ellen harcolnak.

2012. január 17. – Aguelhok, az alacsony intenzitású konfliktus
eszkalálódása

Mali kormányzat tehetetlensége, politikai elit korruptsága, nepotizmusa,
működésképtelen kormányzat és hadsereg, fegyveres összecsapások
az északi régióban.

2011 vége Kadhafi rendszere megbukik, 5-8000 tuareg tér vissza Maliba
jelentős fegyverzettel, a térség destabilizálódása, AQIM, és más
iszlamista csoportok megerősödése, a Nemzeti Mozgalom, Azawad
Felszabadításáért (MNLA) létrehozása, majd szövetségkötése.

2012-es felkelés
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2013 januárja iszlamista offenzíva a déli területek ellen, a kormány január

2012. december 20.-án az ENSZ BT 2085. sz. határozata – afrikai
vezetésű békeművelet (AFISMA) megindítására

ECOWAS, majd a nemzetközi közösség fellépése az iszlamisták ellen,
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Több mint 420 000 menekült!

Folyamatosan romló humanitárius helyzet, ellátási nehézségek,
nemzetközi segélyszervezetek kitiltása, közbiztonság megszűnése,
fertőzések kitörése, keresztényüldözés, gyermekkatonák alkalmazása,
stb.

Különböző fegyveres csoportok, milíciák létrehozása, mindenki - mindenki
ellen, különböző törvénysértések mind a kormányerők mind az
iszlamisták oldalán

Az iszlamisták „külön utas” politikája, a sarija bevezetése, a korábbi
szövetségesek egymás ellen fordulnak,a tuaregeket kiszorítják

Az elfoglalt területeken különböző emberiség ellenes cselekedetek,
klasszikus háborús fosztogatás, nemi erőszakok, stb.
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Iszlamista uralom

Január 25. Asongo és Hombori térség visszafoglalása

Január 26. Gao visszafoglalása

Január 28. bevonulás Timbuktuba

Január 29. Kidal, Tessalit, és In Khalil visszafoglalása

Február 08. Tessalait visszafoglalása
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Január 21. Diabaly és Douentza városok megszerzése, folyamatos
légicsapások

Január 18. Konna visszafoglalása, Douentza, Lere, Gao és Kiadal
bombázása

Január 16. Markala bevétele

2013. január 11. Első francia légicsapások Sévaré, Konna és Douentza
térségében, főleg harcálláspontok, logisztikai depók támadása. –
iszlamista ellentámadás Diabaly térségében, amely gyorsan összeomlott.

Cél: megállítani az iszlamista erők támadását, biztosítani a főváros
Bamakó védelmét, és segíteni visszaállítani az ország egységét
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Szervál művelet
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Franciaország nagyhatalom, önálló kül és katonapolitikával

Az afrikai egységek nem vettek részt harci cselekményekben, ők az ország
stabilizálásban kapnak szerepet.

A műveletek során a franciák korlátozott logisztikai és felderítési
támogatást kaptak néhány országtól (USA, Nagy-Britannia, Kanada,
Németország, Svédország, Dánia, Spanyolország, Olaszország, Belgium
és Egyesült Arab Emirátusok), de az összes költség őket terheli.

Az iszlamisták több száz fegyverest veszítettek, de képesek
ellencsapásokra, parancsnoki és ellátási rendszerük részben érintetlen
maradt – lakosság között elvegyülnek

Minimális veszteség (1 francia és 15 mali katona) és jelentős profizmus

Hivatalosan a franciák a mali katonákkal közösen harcoltak, de a
kormánycsapatok csak korlátozottan alkalmazhatóak.

26 napos jelentős részben légi művelet, minimális „földi” tevékenység,
főleg különleges egységek, Gao, Timbuktu, Kidal és Tessalit
visszafoglalásánál.

A művelet tapasztalatai
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Kérdések a misszióval, annak sikerességével kapcsolatosan, esetleges

Negatív előzmények: Burundi, Szudán - Darfur, Szomália és BissauGuinea

Pozitív előzmények: Libéria
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2013. január 28. 5700 főre növelik a misszió létszámát + 2000 fő Csád

2013. január 19. Abidjan – ECOWAS konferencia, csapatfelajánlások, az
AU bevonása, ENSZ logisztikai támogatás – bizakodó kijelentések,
csapatok lassú kitelepítése, nem megfelelő felszerelés, kiképzettség

Katonákat az afrikai országok, pénzt, logisztikát, felderítést a „nyugati”
államok biztosítják – EU 50 millió Euró – várható költség: 950 millió USD
(biztosítva van 455 millió USD) – parancsnokság: Bamakó

Résztvevő országok: Burkina Faso, Niger, Nigéria, Togo, Szenegál, Benin,
Burundi, Csád, Elefántcsontpart, Ghána, Libéria, Sierra Leone, Gabon,
Gambia és Guinea

Eredetileg 3300, majd 3500, jelenleg 5700 fő, vezető nemzetek: Nigéria,
Niger és Szenegál
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AFISMA

2013 február 08. a műveleti parancsnokság felállítása megkezdődik

A misszió feltöltésének lehetséges ideje: február vége

Magyar szerepvállalás
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Az EU a művelet költségeit fizeti, míg a nemzetek biztosítják az oda
kiküldött katonáik felszerelését, fizetését és utaztatását

Parancsnokság Bamakóban, de a kiképzés az ország különböző
helyszínein történik
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Művelet parancsnoka: Francois Lecointre francia dandártábornok – francia
túlsúly!

Létszám: 250 fő kiképző, 200 fő logisztikai és fegyveres biztosító
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Költségvetés: 12, 3 millió Euró, 15 hónapos időtartamra

2013. január 17. EU külügyminiszteri értekezlet, a misszió felállításának
megszavazása

2012 októbere – Kiképző misszió felállításának terve
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EUTM MALI
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Szélsőséges csoportok elleni koordinált harc, EU, USA, NATO
szerepvállalása – hosszú ideig fog tartani!

Régiós együttműködés – fegyver, kábítószer csempészet felszámolása,
alternatíva a nomádok számára.

Fegyveres erők újjáépítése, távoltartása a politikától

leszerelési, demobilizációs és reintegrációs program, gyerekkatonák
kérdése

Tuaregek kérdése – eddigi negatív tapasztalatok, változtatások
szükségessége – konstruktív párbeszéd, korlátozott autonómia? – Stabil
föderális államforma?

Új politikai struktúra kiépítése, a korrumpálódott elit lecserélése,
hatalommegosztás új formái

Az ország újjáépítése, északi területek konszolidációja – nyugati
országok, humanitárius szervezetek bevonása

Sikeres katonai műveletek

Feladatok, lehetséges jövő…

KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!

KÉRDÉSEK?

