
 

Η πρόοδος και οι προοπτικές της  συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής και 
Αφρικανικής Ένωσης 

Η Αφρικανική Ένωση (ΑΕ), οργανισμός διεθνούς κύρους, που προήλθε το 
2001 από τη συγχώνευση της Αφρικανικής Οικονομικής Κοινότητας και του 
Οργανισμού Αφρικανικής Ενότητας, αριθμεί σήμερα 55 κράτη-μέλη1, εκφράζοντας 
το όραμα και τη φωνή ολόκληρης της ηπείρου, τα οποία συνοψίζονται στη φράση: 
«Μια ολοκληρωμένη, ευημερούσα και ειρηνική Αφρική, η οποία κατευθύνεται από 
τους δικούς της πολίτες και αντιπροσωπεύει μια δυναμική δύναμη σε παγκόσμιο 
επίπεδο»2. Με έδρα την Αντίς Αμπέμπα, στην Αιθιοπία και απαρτιζόμενη από οκτώ 
θεσμικά όργανα3, φέτος προεδρεύει στην Ένωση ο Paul Kagame, Πρόεδρος της 
Ρουάντα4. Όπως προκύπτουν από την ιδρυτική της Συνθήκη, οι στόχοι της ένωσης 
σχετίζονται κατά κύριο λόγο με την επικράτηση της ειρήνης και της ασφάλειας, την 
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και την επίτευξη ενότητας, 
συνεργασίας και ανάπτυξης στην αφρικανική ήπειρο5. Η σύσταση αυτού του 
οικοδομήματος αποτέλεσε γεγονός μεγάλης έκτασης στη θεσμική εξέλιξη της 
ηπείρου.  

Τον πολυτιμότερο εταίρο της ΑΕ συνιστά η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), ήδη από 
τις απαρχές ίδρυσης της πρώτης. Τη Σύμβαση του Γιαουντέ (1964), σχετικά με τις 
διαπεριφερειακές οικονομικές σχέσεις των Ενώσεων, διαδέχθηκαν οι Συμβάσεις 
Λομέ, με την πρώτη να υπογράφεται το 1975 και να ακολουθούν τρεις αναθεωρήσεις 
της. Οι Συμβάσεις αυτές προέβλεπαν αδασμολόγητες εξαγωγές μεταξύ ΑΕ και ΕΟΚ6, 
με την τελευταία να δεσμεύεται να παρέχει πόρους για βοήθεια και επενδύσεις. 
Σήμερα, οι θεσμοποιημένες σχέσεις των Ενώσεων διέπονται από τη Συμφωνία του 
Κοτονού, η οποία, υπογραφείσα το 2000 και με εικοσαετή ισχύ, καθιέρωσε την 
εταιρική σχέση και εστιάζει στον εκδημοκρατισμό, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
«χρηστή» διακυβέρνηση7. Κατά κανόνα, ανά τριετία πραγματοποιούνται Σύνοδοι 
Κορυφής, με την πιο πρόσφατη να λαμβάνει χώρα το 20178. Η δυνατότητα της ΕΕ να 
δρα εκτός ενωσιακών συνόρων απορρέει, μεταξύ άλλων, από την Κοινή Εξωτερική 
Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ), ενώ συμπληρωματικά, εφαρμόζεται η 
Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας με αφρικανικά κράτη, εξυπηρετώντας 
πολιτικοκοινωνικούς και οικονομικούς στόχους9. Νομοθετικά, τα παραπάνω 
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κατοχυρώνονται στη Συνθήκη Λειτουργίας της ΕΕ (ΣΛΕΕ), και ειδικότερα στα 
άρθρα 208-211, αναφορικά με τη συνεργασία με τρίτες χώρες, με στόχο την 
ανάπτυξη, καθώς και στο άρθρο 214 ως προς τον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας. 

Κύριοι άξονες συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής και Αφρικανικής Ένωσης 

Υπάρχουν πολυάριθμες συμφωνίες ανάμεσα στην ΕΕ και την ΑΕ, όμως, όπως 
αναφέρθηκε και προηγουμένως, η Συμφωνία του Κοτονού αποτελεί την κυριότερη 
πράξη συνεργασίας ανάμεσα στις δύο Ενώσεις.  Βασικοί στόχοι της Συμφωνίας του 
Κοτονού, ως προς τον κλάδο του εμπορίου και της οικονομίας, είναι η ανάπτυξη των 
επενδύσεων και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και η υλοποίηση μεταρρυθμίσεων για 
την ανάπτυξη του τουρισμού10. Συγχρόνως, μείζονος σημασίας στις εν λόγω 
διατάξεις κρίνεται η επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης και η προώθηση μιας 
ανταγωνιστικότερης περιφερειακής οικονομίας των χωρών της Αφρικής. Κυριότερο 
όργανο της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο εταίρων συνιστά το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Ανάπτυξης11, το οποίο χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τις συνεισφορές 
των κρατών-μελών της ΕΕ, χορηγώντας περίπου το 60% της βοήθειας που 
λαμβάνουν τα κράτη της Αφρικής εν συνόλω.  

Θεμέλιο λίθο στις εμπορικές εταιρικές σχέσεις της ΕΕ με την ΑΕ αποτέλεσε η 
Σύμβαση του Λομέ (1975)12, η οποία υπήρξε και ο προάγγελος της Συμφωνίας του 
Κοτονού13. Η πρώτη εισήγαγε ένα καθεστώς προτίμησης υπέρ της εξαγωγής των 
προϊόντων των αφρικανικών χωρών προς την κοινοτική τότε αγορά, συμβάλλοντας 
κατ’ αυτόν τον τρόπο στην αναγνώριση ειδικών συμφερόντων, στην ελάφρυνση των 
υποχρεώσεών τους, καθώς και στον προσδιορισμό μεγαλύτερης προθεσμίας ως προς 
την εξόφληση των οικονομικών τους υποχρεώσεων14. Συνέχεια αυτής αποτελεί η 
Συνθήκη του Κοτονού, που διεύρυνε τον τομέα της εμπορικής εταιρικής σχέσης, 
επηρεάζοντας ποικιλοτρόπως οποιονδήποτε κλάδο άρρηκτα συνδεδεμένο με το 
εμπόριο, όπως για παράδειγμα την αλιεία και τη γεωργία, την προστασία του 
περιβάλλοντος και τις φορολογικές ελαφρύνσεις. Συγκεκριμένα, όσον αφορά στις 
τελευταίες, η προσπάθεια της ΕΕ για φιλελευθεροποίηση του εμπορίου της Αφρικής 
έχει διεγείρει ποικίλες αντιδράσεις σε ορισμένα κράτη της ηπείρου, τα οποία 
εκφράζοντας την ανησυχία τους για τη διασφάλιση των δασμολογικών τους εσόδων, 
σύναψαν μεμονωμένες συμφωνίες με την ΕΕ, με στόχο τον αποκλεισμό μεγάλης 
γκάμας προϊόντων από οποιαδήποτε μορφή φιλελευθεροποίησης15. 

Την ίδια στιγμή, η Αφρική εξελίσσεται σε πεδίο εξάπλωσης της 
τρομοκρατίας, καθώς η κυριαρχία της Al-Qaeda και του αυτοαποκαλούμενουη 
Ισλαμικού Κράτους (ISIS) στις χώρες της Μέσης Ανατολής, και συγκεκριμένα στη 
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σελ. 298-299 
15 Χαρακτηριστικό παράδειγμα συνιστά η Γκάνα, η οποία το 2008 προσχώρησε σε συμφωνία με την 
ΕΕ, που προέβλεπε τον αποκλεισμό των πτηνοτροφικών προϊόντων της, με σκοπό την επίτευξη 
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Συρία και στο Ιράκ, αποδυναμώνεται σταδιακά. Κυρίαρχοι στόχοι των 
τρομοκρατικών τους επιθέσεων αποτελούν η Σομαλία, ο Νίγηρας και η Αίγυπτος, 
χώρες στις οποίες λαμβάνουν μέρος ορισμένες εκ των τρομοκρατικών ενεργειών 
τους.  

Η επέμβαση της ΕΕ πραγματώνεται μέσω των ειρηνευτικών δράσεών της στις 
χώρες της ΑΕ, σημαντικότερες από τις οποίες κρίνονται οι «Περιφερειακές 
Στρατηγικές». Αρχικά, το 2011 τέθηκε το στρατηγικό πλαίσιο για το Κέρας της 
Αφρικής, στοχεύοντας στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και στην καταπολέμηση 
της τρομοκρατίας στην περιοχή. Επιπροσθέτως, γίνεται αποδεκτό το σχέδιο δράσης 
για την ασφάλεια και την ανάπτυξη στο Σαχέλ. Η συνεισφορά της ΕΕ επικεντρώνεται 
και στον οικονομικό τομέα, με την χρηματοδότηση για την ίδρυση της αφρικανικής 
αντιτρομοκρατικής ομάδας «G5 Σαχέλ», με το ποσό να ανέρχεται στα 50 εκατ. ευρώ. 
Τέλος, το 2014 η ΕΕ ενέκρινε τη στρατηγική για τον Κόλπο της Γουινέας, 
επικεντρώνοντας την προσοχή της στην αντιμετώπιση των προκλήσεων στη 
θάλασσα, με την ενίσχυση των ναυτικών ικανοτήτων της ΑΕ. 

Σύμφωνα δε με τις πρόσφατες εξελίξεις, παρουσιάζεται ενισχυμένη αποστολή 
ειρηνευτικών στρατευμάτων στις χώρες της Αφρικής από ισχυρές ευρωπαϊκές χώρες, 
με κυρίαρχη τη Γαλλία, στηριζόμενη από τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. 
Ωστόσο, μια αναδρομή στην ιστορική σχέση της Γαλλίας με τις χώρες της Αφρικής, 
και συγκεκριμένα κατά την περίοδο της αποικιοκρατίας, θα μπορούσε να ερμηνεύσει 
διαφορετικά την ισχυροποίηση των γαλλικών στρατευμάτων, αποδίδοντάς την στην 
ικανοποίηση εθνικών βλέψεων και συμφερόντων. Ενισχυμένη, από μερίδα κρατών-
μελών της ΕΕ, επί του ζητήματος είναι η θέση πως «η ειρήνη και η ασφάλεια πρέπει 
να είναι αφρικανικής ιδιοκτησίας, με αφρικανική καθοδήγηση και υλοποίηση, ενώ η  
ΕΕ οφείλει να επέμβει με εμπειρογνωμοσύνη, εάν και εφόσον της ζητηθεί.»16. 

Απόρροια της επικράτησης τεταμένου κλίματος στην αφρικανική ήπειρο 
αποτελεί η αθρόα μετανάστευση αφρικανών πολιτών προς την ΕΕ, σε ποσοστό που 
ανέρχεται στο 75%17. Η κοινή στρατηγική των δύο εταίρων για την μετανάστευση 
και την απασχόληση αποφασίστηκε τον Δεκέμβριο του 2007, και αναπτύχθηκε σε 
ηπειρωτικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι προωθούμενοι στόχοι18 της αφορούν 
κυρίως στην καταπολέμηση της λαθραίας διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων μέσω 
των διασυνοριακών ελέγχων, στη στήριξη της οικειοθελούς επανένταξης 
επαναπατριζόμενων μεταναστών, καθώς και στη βελτίωση της πολιτικής ασύλου 
διαμέσου του εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων υποδοχής και της εν γένει 
παροχής διεθνούς προστασίας. Συγκεκριμένα, η ναυτική επιχείρηση «Sophia»19, η 

                                                            
16 Δήλωση κ. Ιωάννη Κασουλίδη, Υπουργού Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε παρέμβασή 
του με θέμα "Peace and Security" , κατά τη διάρκεια των εργασιών της 5ης Συνόδου Κορυφής 
Αφρικανικής Ένωσης (ΑΕ) – Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων 
(ΚΥΠΕ). 
17 European Commission MIGRATION AND HOME AFFAIRS, 2018,   The EU-Africa Partnership 
on Migration, Mobility and Employment,  διαθέσιμο στο: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-
do/policies/international-affairs/africa, [ Ανακτήθηκε 15/03/2018]. 
18 Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου, 2015,  Η συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική 
στον τομέα της μετανάστευσης, Διαθέσιμο στο: europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6026_el.pdf,  
[Ανακτήθηκε 15/03/2018]. 
19 Στρατιωτική Αντιπροσωπεία στην Ε.Ε, 2017, Operation EUNAVFOR MED SOPHIA, διαθέσιμο στο: 
http://www.geetha.mil.gr/media/SAEE/sofia.html,  [Ανακτήθηκε15/03/2018]. 
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οποία διεξήχθη τον Οκτώβριο του 201520 με τη συμμετοχή εννέα ευρωπαϊκών 
κρατών, του ΟΗΕ και της ΑΕ προστάτεψε θύματα διακινητών και επαναπάτρισε 
13.000 αφρικανούς μετανάστες από τη Λιβύη21. Ακολούθως, το «Σχέδιο Δράσης 
Βαλέτα»22 διακήρυξε τη σημασία της αντιμετώπισης της ριζοσπαστικοποίησης στην 
Αφρική και έθεσε επισήμως σε λειτουργία το Καταπιστευματικό Ταμείο Έκτακτης 
Ανάγκης της ΕΕ, για την εξασφάλιση σταθερότητας στην ΑΕ. Ιδιαίτερης σημασίας 
αποτελεί η χάραξη κοινής ατζέντας23 ως προς την κινητικότητα μεταξύ ΕΕ και 
Αιθιοπίας, σημαντικής χώρας διέλευσης, προέλευσης και προορισμού παράτυπων 
προσφύγων από το Κέρας της Αφρικής προς τη Δύση, με στόχο την εδραίωση της 
νομότυπης μετανάστευσης. 

Στο πλαίσιο αυτό, παρέχεται αρωγή από την ΕΕ, μέσω της ίδρυσης Κέντρων 
Διαχείρισης Μεταναστευτικών Πληροφοριών για την επίτευξη αποτελεσματικότερης 
κινητικότητας μεταξύ των δύο ενώσεων. Η δράση της Γηραιάς Ηπείρου αποσκοπεί 
στον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης24 και της προώθησης κατευθυντήριων γραμμών 
σε νευραλγικούς επαγγελματικούς τομείς, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της 
τοπικής κοινωνίας και της εξωτερικής αγοράς, δια της οικοδόμησης εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων. Προς επίρρωση των παραπάνω, η διασπορά οδήγησε τους αφρικανούς 
πολίτες στην δημιουργία οργανώσεων, οι οποίες χρηματοδοτούνται από αμοιβαίες 
συνεισφορές τόσο από την ΕΕ  όσο και από  τα αφρικανικά κράτη,  βάσει του  
Πρώτου Σχεδίου Δράσης (2008), για την εφαρμογή της μεταξύ τους στρατηγικής 
σύμπραξης. 

  Ένας ακόμη βασικός πυλώνας στις σχέσεις μεταξύ ΕΕ και ΑΕ είναι οι 
προσπάθειες εκδημοκρατισμού και η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην 
αφρικανική ήπειρο. Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί τεράστιο ποιοτικό άλμα, 
αναφορικά με την κριτική που υφίσταται η κρατική κυριαρχία στην Αφρική, ως προς 
τη νομιμότητα και το θεμιτό των πολιτικών εκροών. Ζωντανή απεικόνισή του 
αποτέλεσε η Συμφωνία του Κοτονού25, η οποία κατέστησε ως βασικά στοιχεία τον 
εκδημοκρατισμό, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη «χρηστή» διακυβέρνηση, 
εξουσιοδοτώντας την ΕΕ να επιβάλλει κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης αυτών 
των αρχών. Η δεύτερη αναθεώρηση της προαναφερθείσας συμφωνίας (2010) 
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ενίσχυσε τη συνεργασία  Ευρωπαϊκού και Παναφρικανικού Κοινοβουλίου26, σχετικά 
με την εποπτεία της υλοποίησης κοινής στρατηγικής ΕΕ-Αφρικής μέσα από 
δημοκρατικό πρίσμα. Η αντίληψη περί αφρικανικής ιδιαιτερότητας σ’ αυτούς τους 
τομείς πηγάζει από την προβολή της ιδιαίτερης πολιτισμικής ταυτότητας των 
αφρικανικών λαών και την ανάγκη τους να υπολογίζουν το συμφέρον του συνόλου 
κατά προτεραιότητα27. Για τους λόγους αυτούς, προέκυψε ήδη από το 1981 η ανάγκη 
των αφρικανικών χωρών να δημιουργήσουν τον δικό τους «Χάρτη Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου και του Πολίτη»28. Προς την ίδια κατεύθυνση, κυμάνθηκε τρεις δεκαετίες 
αργότερα η 4η Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες, κατά την οποία οι δύο ενώσεις 
συμφώνησαν και αποφάσισαν η εγκαθίδρυση μιας δημοκρατικής διακυβέρνησης να 
παραμείνει στον πυρήνα συνεργασίας τους, ενώ ταυτόχρονα δόθηκε έμφαση στην 
προάσπιση της ισότητας των φύλων και στα δικαιώματα ευπαθών κοινωνικών 
ομάδων και  μειονοτήτων. Μάλιστα, μέρος στο «διάλογο» που αναπτύχθηκε μεταξύ 
των ανθρωπιστικών φορέων των δύο ηπείρων έλαβε και το Συμβούλιο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του ΟΗΕ. Η έμπρακτη εκδήλωση αυτής της βοήθειας κατέστη φανερή 
στις περιπτώσεις των Περιφερειακών Στρατηγικών του Κέρατος της Αφρικής και του 
Κόλπου της Γουινέας29. 

Πορίσματα 5ης Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής και Αφρικανικής Ένωσης 

Η 5η Σύνοδος Κορυφής μεταξύ ΕΕ και ΑΕ, δομούμενη από τέσσερις ζώνες 
προτεραιότητας30, πραγματοποιήθηκε στις 29 και 30 Νοεμβρίου του 2017 και έλαβε 
χώρα στο Αμπιτζάν της Ακτής Ελεφαντοστού. Η πρώτη ζώνη εστιάζει στην επένδυση 
στο ανθρώπινο δυναμικό, μέσω της εκπαίδευσης, της επιστήμης, της τεχνολογίας και 
της ανάπτυξης δεξιοτήτων. Κύριος στόχος στον τομέα της παιδείας αποτελεί η 
επίτευξη καθολικής και ποιοτικής εκπαίδευσης, με ιδιαίτερη έμφαση στις νεαρές 
γυναίκες. Στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης των δυο ηπείρων λαμβάνονται 
πρωτοβουλίες συνεργασιών μεταξύ ιδρυμάτων και οργανισμών, στοχεύοντας στην 
κινητικότητα νέων, φοιτητών, προσωπικού και ερευνητών. Η ενίσχυση του ιδιωτικού 
τομέα, μέσω επιτυχημένων πρωτοβουλιών και των δυο ενώσεων, συμπεριλαμβάνεται 
στις προτεραιότητες της 5ης Συνόδου Κορυφής. Ένας ακόμη τομέας, με εξίσου 
βαρύνουσα σημασία, είναι αυτός της υγείας, αποβλέποντας σε ένα ολοκληρωμένο 
σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. Τέλος, στη ζώνη αυτή, οι δυο Ενώσεις 
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αναγνωρίζουν τον πολιτισμό ως βασικό μοχλό για μια βιώσιμη οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη. 

Στη δεύτερη ζώνη προτεραιότητας, πρωταρχικός στόχος της ΕΕ είναι η 
οικονομική ενίσχυση της ΑΕ. Αρχικά, αντικείμενό της συνιστά η κοινή αντιμετώπιση 
των βίαιων συγκρούσεων και κρίσεων, ενώ επίσης σημειώνεται η ανάγκη βιώσιμης 
ανάπτυξης ως αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Στο επίκεντρο της εταιρικής 
σχέσης των δυο ηπείρων, βρίσκεται η βιώσιμη ανάπτυξη, η ευημερία και η 
ανθεκτικότητα των κοινωνιών. Στο πλαίσιο εδραίωσης της ειρήνης προβλέπεται και η 
χρηματοδότηση των ειρηνευτικών επιχειρήσεων υποστήριξης στην ΑΕ. Μεγάλης 
σημασίας είναι η καλλιέργεια ικανοτήτων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, 
του βίαιου εξτρεμισμού και της ριζοσπαστικοποίησης σε όλες τις μορφές της. Όσον 
αφορά στα ζητήματα της διακυβέρνησης αναγνωρίζεται η σημαντικότητα να 
ενισχυθεί ο πολιτικός διάλογος, η διεθνής ποινική δικαιοσύνη, ενώ επισημαίνεται η 
ανάγκη αύξησης της εμπιστοσύνης στις δημοκρατικές διαδικασίες και 
πραγματοποίησης προσπαθειών για την καταπολέμηση της διαφθοράς, τόσο σε 
ιδιωτικό όσο και σε δημόσιο τομέα. 

Τρίτη ζώνη προτεραιότητας συνιστά ο οικονομικός μετασχηματισμός, που 
στοχεύει στη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας. Επιπροσθέτως, στις 
επιδιώξεις αυτές συγκαταλέγονται και οι εξωτερικές επενδύσεις μέσω του ιδιωτικού 
και του δημόσιου κεφαλαίου, εστιάζοντας στον ιδιωτικό τομέα της κάθε ηπείρου. Η 
τεχνολογική ανάπτυξη παρουσιάζεται ως δίαυλος στις παρεμβάσεις της ΕΕ, 
ταυτοχρόνως με την καλλιέργεια του διαλόγου. Παράλληλα, προωθείται το εμπόριο 
εντός και εκτός Αφρικής, ενισχύοντας τη θαλάσσια οικονομία, και επιτυγχάνεται η 
ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας μέσω της στήριξης μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων.  

Κατά την τέταρτη ζώνη προτεραιότητας στο επίκεντρο βρέθηκε η 
αντιμετώπιση των μεταναστευτικών κυμάτων, σε συνδυασμό με τον επαναπατρισμό 
των εθνών, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων. Παράλληλα, προωθείται η «χρηστή» διακυβέρνηση και η 
επιτυχής διεθνής διπλωματία και εκπροσώπηση. Αξιοσημείωτη κίνηση αποτελεί και η 
διάθεση ευρωπαϊκών εμβασμάτων στην ΑΕ με την μετέπειτα προώθησή τους σε 
ενδοαφρικανικές επενδύσεις. Συνοψίζοντας, για την επίτευξη των προαναφερθέντων 
στόχων, η Σύνοδος θέτει ως αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση τη διαρκή καθολική 
διασφάλιση ειρήνης, ίσων ευκαιριών και ασφάλειας. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως «ο σημαντικότερος εταίρος της Αφρικής και ο 
πλησιέστερος γείτονάς της, ο μεγαλύτερος επενδυτής, ο κυριότερος εμπορικός της 
εταίρος, ο μεγαλύτερος πάροχος αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς 
και ο σπουδαιότερος φορέας συμβολής στην ειρήνη και την ασφάλεια»31 έχει 
συμβάλει αναμφισβήτητα στην πρόοδο και την εξέλιξη της ΑΕ, τόσο μέσω 
χρηματοδοτήσεων, όσο και μέσω  μηχανισμών δράσεως στα πεδία που αναπτύχθηκαν 
προηγουμένως. Ωστόσο, δεδομένου του εμφανούς πολιτιστικού και ιστορικού 
χάσματος μεταξύ των δύο ηπείρων, υποβόσκει εύλογος προβληματισμός για την 
ευρωπαϊκή συμβολή και για το κατά πόσον αυτή αποτελεί θεμιτή παρέμβαση στα 
εσωτερικά ζητήματα μιας άλλης διεθνούς κοινότητας κρατών. Άλλωστε, υπό 

                                                            
31 Δήλωση του Προέδρου κ. Donald Tusk, κατά την συνέντευξη τύπου της Συνόδου ΑΕ-ΕΕ, στις 30 
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περιπτώσεις η στάση της ΕΕ έχει κριθεί παθητική32 ως προς προβλήματα, που 
εξακολουθούν να ταλανίζουν την αφρικανική ήπειρο. Πάντως, οι ήδη τεθείσες 
σταθερές βάσεις στο πεδίο συνεργασίας των δύο ενώσεων δημιουργούν ευοίωνες 
προϋποθέσεις για μια θετική εξέλιξη της εταιρικής τους σχέσης στο διηνεκές. 
Συνεπεία αυτής της προοπτικής, θα μπορέσει να αξιοποιηθεί η ζωτικής σημασίας 
γεωγραφική θέση της Αφρικής, η οποία, μεταξύ άλλων, την καθιστά δυνατή φωνή 
στον παγκόσμιο χάρτη. 
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